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Resumo: Este artigo discute a questão da pobreza – no contexto da desigualdade social 
brasileira – e sua base histórica, gerada nos princípios do projeto colonizador, que 
ressaltava a noção de pobreza na concepção cristã, promovendo a expansão do projeto de 
assistência pela ação da Ordem da Misericórdia, segundo a proposta de assistência social 
portuguesa. Referenciamos a cidade de Vitória, onde essa Ordem exerceu papel 
proeminente, ultrapassando os limites temporais da sociedade colonial.  
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Abstract: This article discusses the issue of poverty in Brazilian social inequalities context 
and its historical base, generated still in the colonization project, which elevated the poverty 
notion in the Christian conception, promoting the expansion of the assistance project through 
the “Ordem da Misericórdia” (Order of Mercy), according to the welfare proposal from the 
Portuguese State. In this approach, we make a reference to the city of Vitoria, where the 
“Order” had prominent role exceeding the time limits of the colonial society. 
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Introdução 

 

A reflexão sobre as questões que envolvem entendimentos diversos sobre a pobreza 

e a desigualdade social, na perspectiva de nossa pesquisa, inscreve-se em um projeto 

maior, desenvolvido no Programa de Mestrado em História Social das Relações Políticas da 

Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de pesquisa “Estado e Políticas Públicas”, 

e tem como foco a questão social na perspectiva histórica da modernidade, abrindo frentes 

de estudos temáticos voltados, principalmente, à História Regional, priorizando as fontes 

primárias do valioso acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.  

Tema de grande expressão no fórum de debates sociais e políticos, a pobreza e 

suas representações se incluem num complexo universo social, econômico, cultural e 

político, aliadas às questões teóricas e conceituais. Nesse contexto, identificamos as 

referências iniciais sobre a pobreza no Brasil colonial, no ideário da construção ideológica 
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cristã que se estruturava na caridade, e na expressão dos princípios da desigualdade social, 

noções que vão percorrer tempos históricos posteriores.  

Inerente à organização da sociedade colonial, desenvolvem-se as atividades das 

Ordens Mendicantes e da Misericórdia, tendo, como representação maior, a Santa Casa da 

Misericórdia, que em Vitória (locus da pesquisa) foi de fundamental importância nas funções 

sociais da cidade.  

 

A modernidade e o ideário do projeto colonizador  

 

Na perspectiva da evolução histórica, a modernidade representa um processo 

complexo de mudanças direcionadas a distintas dimensões. Inicialmente, o tema nos 

reporta ao projeto sociocultural europeu nascido em meados do século XVI, que se 

consolida com o Iluminismo no século XVIII. Tempo marcado pela emergência do 

capitalismo, enquanto modo de produção dominante nos países europeus, com bases na 

fase inicial da industrialização. Podemos considerar a trajetória da modernidade europeia, 

nesta fase inicial, como uma etapa precursora, na qual a modernidade evoluía num ideário 

filosófico e intelectual, conquistando tanto avanços materiais e políticos quanto uma maior 

consciência popular. Um movimento que estabelecia a nova “fronteira” entre moderno x 

antigo, noção que se estende ao século XIX, quando se configura mais precisamente a 

modernidade.  

Para Sousa Santos (1996), o projeto sociocultural da modernidade, por sua 

complexidade, esteve sujeito a desenvolvimentos contraditórios, num contexto onde a força 

das dimensões da racionalidade agia como fator de entendimento do mundo. As relações 

sociais sofreram alterações significativas a partir do momento em que o potencial 

transformador da racionalidade aprimora as técnicas de produção e da opressão, atingindo 

fundamentalmente a subjetividade humana. Uma nova lógica de lucro/poder/domínio 

reorganizava a sociedade, que se desenvolvia com base na força e ampliação da 

tecnologia, fortalecendo o processo de reificação do trabalho humano. As diferentes 

dimensões da modernidade promoveram sua expansão de maneira abrangente, tendo, esse 

ideário, a necessidade de conectar-se com realidades distintas e adquirindo, assim, 

configurações diferentes.   

Tratamos aqui da fase inicial da trajetória da modernidade europeia, que constitui a 

referência obrigatória para o entendimento do processo e dos princípios do projeto 

colonizador na América, notadamente no Brasil. O ideário da modernidade europeia, 

expresso principalmente a partir do século XVI, vai ser determinante para uma nova 

concepção de mundo, promovendo uma superação da tradicional estrutura de comércio 
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marítimo e alargando os horizontes das relações comerciais em esfera internacional com as 

grandes navegações. 

A concepção moderna, entendida pela razão, destruiu a noção tradicional que o 

mundo medieval havia construído nos preceitos divinos, em que os fenômenos universais só 

poderiam ser interpretados a partir de um entendimento teológico. O novo ideário do mundo 

físico promoverá avanços significativos no campo da ciência, possibilitando descobertas 

científicas que viabilizem o aperfeiçoamento de novos instrumentos de navegação e de 

outras instâncias socioeconômicas (Souza Santos, 1996). Ao que parece, essa nova 

concepção seria o grande divisor de águas para o entendimento da modernidade no século 

XVI. A razão encaminhará, nos séculos seguintes, os princípios de entendimento do mundo, 

sendo esses reforçados pelo Iluminismo no século XVIII. 

Nesse contexto, grandes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais se 

estabeleciam na Europa ocidental, marcando e expandindo o ideário da modernidade numa 

perspectiva universal. Nesse ideário, a colonização portuguesa na América representará as 

relações de poder tanto na esfera econômica quanto na esfera política da nova ordem 

europeia, ou seja, as bases estruturais do Antigo Regime absolutista, no campo político e do 

Mercantilismo, no campo econômico. 

Do ponto de vista cultural, a consolidação do absolutismo português, aliado a um 

clero poderoso, até a primeira metade do século XVI, deu continuidade aos contatos entre a 

intelectualidade portuguesa e o humanismo, incluindo Portugal nos circuitos internacionais 

do Renascimento. A grande abertura cultural, verificada antes de 1540, sofreu um corte 

abrupto com o movimento da Contra-Reforma, dando lugar aos processos inquisitórios e à 

rigidez das propostas da renovação católica, rompendo os vínculos com o humanismo 

(Wehling & Wehling, 1994). 

A ruptura com o movimento humanista foi decisivo no processo colonial brasileiro, 

uma vez que condicionou os quadros mentais do novo país aos estreitos limites da ortodoxia 

católica, de acordo com os direcionamentos que estabeleciam a renovação escolástica na 

Península Ibérica, estendendo-se à Espanha. A importância da Igreja, como pólo político 

autonômo, permanece com relevante representatividade na sociedade moderna, 

notadamente na Península Ibérica, que visava uma direção integral da vida pela moral 

cristã. 

 

 [...] De todos os poderes que então coexistiam, a Igreja é o único que se 

afirma com bastante eficácia desde os âmbitos mais humildes, quotidianos e 

imediatos [...] de um lado a outro a influência disciplinar da Igreja exerce-se 

continuamente. (Espanha, 2000, p. 125) 
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A integração entre Estado e Igreja tinha, em Portugal, sua expressão maior na 

aliança entre os direitos do rei (lei) e o direito da igreja (canônico). Assim, as tendências que 

são postas em prática com a renovação dos princípios filosóficos-teológicos alargam os 

ideais tradicionais, que reaparecem com força na prática do projeto colonizador. O Brasil 

recebeu esse ideário, em um contexto no qual a América representava o “novo” na noção do 

moderno e, ao mesmo tempo, o “locus” da transposição de práticas arcaicas e contraditórias 

já existentes na sociedade europeia e, em boa medida, herdadas do mundo medieval (Silva, 

2007). Duas práticas caminharam juntas nesse processo: a humanista-cristã e a 

agromercantil-escravista, dando forma à colonização na América. Para atingir os objetivos 

cristãos, nenhum órgão da Igreja foi tão eficaz quanto a Companhia de Jesus “[...] quanto à 

economia colonial, teria como eixos a associação orgânica entre a grande propriedade 

fundiária e monocultura, e o trabalho escravo” (Fragoso & Florentino, 1993, p. 101), que se 

ampliava no movimento mercantil do tráfico de negros africanos.  

Desta forma, a articulação do estado português com a colônia brasileira foi marcada 

por valores próprios do Antigo Regime, pautado no arcaísmo metropolitano, que concebeu 

na colônia uma elite mercantil formadora de uma sociedade fundamentada no trabalho 

escravo e no comércio colonial primário-exportador (Fragoso & Florentino, 1993).  

Assim, a representação da modernidade no Brasil, enquanto resultado da 

colonização lusa, alicerçou um processo de domínio político e exploração comercial, aliado 

ao escravismo e ao ideário missionário cristão, uma vez que “[...] Portugal, em tempos dos 

descobrimentos ainda não havia incorporado à lógica da modernidade, gerando um atraso 

civilizatório na prática colonial” (Holanda,1995, p. 96).   

 

 

A pobreza, suas representações e os fundamentos da desigualdade social 

 

Ao longo da evolução histórica, o caráter degradante da pobreza, do ponto de vista 

econômico, social e cultural, afigura-se de modo diferenciado, sendo também diversos os 

contextos em que se manifesta. É nessa ótica que a formação das ideias e dos valores que 

permearam a sociedade medieval se firmaram e estabeleceram as representações e a 

dinâmica social cristã. Representações que constituíram a gênese da construção ideológica 

da pobreza, ou seja, o elogio à pobreza é uma herança medieval. 

Na sociedade medieval cristã, a expressão maior é o Evangelho, e o elogio à 

pobreza enraíza-se nos programas ideológicos que tomam a Sagrada Escritura como 

referência. Muitas e diferentes doutrinas nascem em torno da noção de pobreza, mas será 

sempre a mensagem social do Evangelho a fornecer os elementos (Geremek,1987). A 

imagem e a expressão social do pobre no mundo medieval “[...] cria um elo de relações 
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sociais determinantes na sociedade; afinal, o ethos da pobreza agrega o elogio à esmola ao 

elogio a salvação” (Mollat,1989, p. 119). 

A modernidade no século XVI vai gerar mutações na reflexão da práxis social, uma 

vez que vai celebrar, na sociedade pré-industrial, o elogio ao trabalho, agora visto como 

uma ação transformadora, que passou a refletir profundas mudanças na mentalidade 

coletiva (Geremek, 1987). O ideário da pobreza, enquanto valor espiritual, enfraquece-se na 

medida em que novos padrões passam a derrubar essa noção. “[...] O trabalho torna-se ‘o 

principal direito do homem, que almeja comandar o destino e conquistar riqueza’” (Geremek, 

1987, p. 219). Aqui reside a mutação radical no ethos da pobreza, “[...] quando se dá o 

decisivo aggiornamento das doutrinas religiosas, das atitudes coletivas e da política social 

face à pobreza” (Geremek, 1987, p. 13). 

Na evolução do ethos da pobreza, assiste-se, na modernidade, a novos sinais para 

um outro modelo de pauperização: a pobreza sócio-industrial, gerando as noções 

determinantes da desigualdade social do mundo moderno capitalista. No século XVI, a 

Europa já estava superpovoada: os pobres já constituíam um sinal de problema nas cidades 

e as massas de miseráveis, para as quais não havia lugar nem no campo nem na cidade, 

tornam-se um elemento constante da paisagem social da Europa, vivendo de trabalhos 

ocasionais e esmolas (Geremek,1995). 

A situação das massas pobres em Portugal não se diferenciava dos demais países 

europeus. No século XVI, Portugal vivia um clima de contradições internas, entre as práticas 

das virtudes de uma nova ordem burguesa e a prática tradicional da Igreja Católica, 

renovando os princípios católico-feudais. Nesse clima de contradições, no Brasil, a 

escravidão negra, o latifúndio e a monocultura firmaram-se, aliados a um conjunto de fatores 

do sistema mercantilista, assentando a economia e as bases sociais da sociedade colonial 

brasileira. 

Entre os dirigentes da colonização, em seus vários setores – o clero, a família 

patriarcal, a massa trabalhadora escrava e os pobres livres –, legitimava-se a estrutura 

social da colônia e cumpria-se a obra da colonização, que foi “[...] avultando com o tempo o 

número dos desclassificados, dos inúteis e inadaptados; indivíduos de ocupações mais ou 

menos incertas e aleatórias ou sem ocupação alguma” (Prado Junior, 1996, p. 279). Os 

recursos materiais para os destituído eram muito escassos, o que agravava a situação entre 

os extremos na escala social, sinalizando a formação das raízes da desigualdade numa 

sociedade organizada em senhores e escravos, a minoria dos primeiros e a multidão dos 

últimos. 

A matriz colonial, nos seus pilares de sustentação – apoiados no caráter autoritário, 

patrimonialista e escravocrata –, criou uma herança de dominação excludente e produziu 

uma sociedade permeada por relações autoritárias de poder, estruturada em uma cultura 
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política que envolveu colonizador e colonizado na reprodução da desigualdade social, dando 

origem a uma rígida estratificação de classes sociais (Sales, 1994).  

A pobreza perpassou toda a sociedade colonial entre a riqueza e a opulência de 

outras classes sociais, sem distinção entre a economia açucareira, mineradora e outros 

segmentos econômicos estabelecidos na colônia, marcando o quadro das desigualdades 

sociais. 

Os pobres constituíam uma camada social de impossibilitados e desclassificados, 

criados na indigência, sem condição suficiente de sobrevivência. Viviam de biscates e 

esmolas, amparados pela caridade da Misericórdia e da Igreja (Piva, 2005). Essa camada 

de desclassificados sociais foi se alargando até o século XVIII, predominantemente com 

negros livres, mestiços, brancos sem trabalho e/ou biscateiros, mendigos, bastardos e 

oriundos de núcleo familiar dirigido por mulheres sozinhas, que se amesquinhavam na 

sombra da caridade nas cidades (Souza, 1986).  

Até a abolição da escravatura, o Brasil já estava povoado de pobres, caracterizando 

uma pobreza rural extensiva aos centros urbanos. Numa sociedade marcada por extremos 

bem definidos – senhorial e escrava –, a população livre e pobre, num processo contínuo de 

desclassificação social, protagonizou a situação de carência, miséria e exclusão do Brasil 

colonial.  

 

 

A Ordem da Misericórdia e a ação da caridade na égi de do projeto colonizador 

 

 

O ideário da doutrina cristã difundiu princípios que sustentavam a dependência social 

da pobreza e caridade, em uma construção ideológica que vai percorrer a sociedade 

colonial, independente das novas roupagens do discurso moderno predominante. Para 

Portugal, a colonização e a montagem de estruturas socioeconômicas hierarquizadas no 

novo mundo serviam ao claro propósito de preservar a antiga ordem metropolitana. No 

contexto do projeto colonizador, transferem-se para o Brasil os princípios lusitanos, que 

ressaltavam a noção de pobreza na concepção da religiosidade, e promoveram a expansão 

do projeto de assistência pela ação da Ordem da Misericórdia, que promovia auxílio 

espiritual e material aos necessitados, de acordo com a proposta de assistência social do 

Estado português.   

A criação da Irmandade da Misericórdia na colônia brasileira fundamenta-se nos 

princípios de reafirmação dos dogmas católicos com o movimento da Contra-Reforma. “[...] 

a vigência do modelo caritativo impulsionado por instituições como a Irmandade da 
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Misericórdia foi uma das consequências da vitalidade da Igreja Católica em território 

português”. (Piva, 2005, p. 36) 

Em Portugal, já era tradição a prática de dar esmolas, principalmente através de 

instituições de beneficência mantenedoras caritativas cristãs medievais, dos bodos, que 

constituía a distribuição de alimentos aos necessitados, e das mercearias, que eram tipos de 

asilos onde os pobres eram recolhidos, e onde deveriam rezar diariamente pela alma de 

seus beneficiados (Mesgravis, 1976). 

No modelo dessas iniciativas de assistência, também assentadas em hospitais e 

albergarias, foi criada, no final do século XV, a mais significativa e permanente instituição de 

assistência portuguesa: a “Irmandade da Misericórdia”, que veio para o Brasil aliada ao 

projeto colonizador, e retrata uma concepção cristã “[...] era a forma dos mais ricos 

exercitarem a caridade e ‘ascenderem ao reino do céu’” (Sposati, 1988, p. 83). 

Criada com o objetivo de prover assistência aos necessitados, a “Misericórdia”, 

instituição tipicamente portuguesa de assistência e caridade, atendia os pobres, os doentes, 

os presos, os alienados, os órfãos desamparados, os inválidos, as viúvas pobres e os 

mortos sem caixão, predominando a prática de recolher contribuições dos mais afortunados 

para dar assistência aos pobres e desvalidos, exceto os escravos. A esses, cabia o cuidado 

dos seus donos (Mesgravis, 1976). 

Dentre o amplo universo das instituições de assistência mantidas pela Irmandade, a 

mais significativa na colônia foi a hospitalar. Foram instituídos hospitais públicos, “Santas 

Casas”, originando a “Santa Casa da Misericórdia”, assim denominada por fazer parte da 

Irmandade da Misericórdia (Piva, 2005).  Criadas inicialmente com uma função muito mais 

assistencial do que terapêutica, davam atendimento aos pobres na doença, na vida, no 

abandono e na morte. Eram abrigados, além dos enfermos, os abandonados e 

marginalizados (crianças e velhos), criminosos doentes e doentes mentais. Davam 

assistência aos excluídos do convívio, em uma sociedade em que não se registrava uma 

preocupação com os problemas sociais. A função médico-hospitalar foi ganhando espaço ao 

lado da função assistencial. Nas cidades onde foram fundadas, as misericórdias se 

anteciparam às atividades estatais de assistência social e à saúde (Russel-Wood, 1981).  

No Brasil, a atuação desta Ordem da Misericórdia se estabeleceu, inicialmente, pela 

instituição da esmola, seguida pela ação de assistência institucionalizada, passando 

posteriormente a assimilar uma noção de filantropia higiênica, uma vez que as epidemias, 

as doenças contagiosas e a insalubridade das cidades se faziam presentes, atingindo 

principalmente a população pobre, sem amparo por parte do poder público (Sposati, 1988).            

O ideário que gerou as “Misericórdias” tem papel importante na sociedade capixaba. 

A província do Espírito Santo, com uma precária economia açucareira e vilas muito pobres, 

alojava uma população livre, desamparada e sem perspectivas de trabalho, tanto no interior 
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quanto na capital. As fontes relacionadas à Irmandade, à Igreja da Misericórdia e à Casa da 

Caridade atestam atuação dessas instituições na província, mais notadamente em Vitória, 

durante todo período colonial e tempos posteriores. Além das precárias condições de 

higiene e de saúde da cidade de Vitória, os surtos de doenças endêmicas e epidêmicas 

intensificavam a gravidade da precária situação de vida dos pobres, alojados nos espaços 

mais insalubres da cidade e amparados pela “Misericórdia”, que no inicio atuava na obra de 

caridade sem comportar um hospital, que veio a ser a maior representação da assistência 

na cidade de Vitória e demais regiões da Província do Espírito Santo (APE. s: 383.L.19/20). 

A Santa Casa da Misericórdia de Vitória foi criada no início do século XIX como uma 

instituição própria voltada para a caridade e tratamentos de saúde. A construção do hospital 

se deu pelo viés da ação pública e privada, e a manutenção se dava apoiada na caridade 

particular. Russel-Wood (1981) esclarece que tradicionalmente em todas as regiões da 

colônia, eram pessoas abastadas da classe rural, comerciantes urbanos, entre outros 

segmentos mais afortunados, que compunham o quadro de doadores.  

Seguindo as noções higienistas da época, o hospital foi erguido em local de nível 

elevado aos mangues, visando afastar a população dos riscos de infecção e priorizando 

também um cemitério no local. Desenvolvia a rede de contribuições direcionada aos pobres 

e desvalidos, estando, assim, os doadores cumprindo uma função social de beneficência, 

voltada para a ampla camada da população, constituída em diversas categorias de pobres 

sem perspectiva de recursos, se não aquele empreendido como produto da caridade, 

pautado na cultura cristã da bondade e da assistência material e espiritual no ideário 

universal da Irmandade da Misericórdia. 

 

Considerações finais  

 

Nosso trabalho apresenta reflexões sobre a razão do Estado como premissa 

ideológica justificadora de ações empreendidas sobre a sociedade, na égide de sistemas 

estruturados e estruturantes, que cumprem a sua função política de instrumentos de 

imposição e ou de legitimação da dominação, independente do tempo histórico. Assim, 

nessa pesquisa, analisamos a lógica da modernidade no ideário do projeto colonizador 

português, aliado ao inverso deste processo na prática econômica e social do Brasil colonial, 

situando a pobreza e a caridade numa dimensão estrutural e conjuntural desse projeto, 

enquanto veículo de dominação política, econômica e ideológica.  

Nesse contexto, a “Misericórdia”, enquanto produto da política beneficente 

implementada pela Coroa Portuguesa no século XV, imprimiu na sua ação toda a 

manifestação do catolicismo medieval, que pedia a caridade em troca do perdão dos 

pecados e, consequentemente, a salvação daqueles que ajudavam aos pobres, 
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distanciando-se dos princípios sociais da modernidade. Espalhando-se por todo o Império 

português, mas sempre atendendo as noções ideológicas e as prerrogativas compromissais 

da matriz lusitana, com seus paradigmas patriarcais, aristocratas e conservadores, a 

Irmandade, principalmente através da “Santa Casa da Misericórdia”, buscou adaptar-se às 

situações locais vividas nas colônias portuguesas. Na Província do Espírito Santo, a 

Irmandade da Misericórdia marca sua atuação desde o início do tempo colonial, amparando 

os irmãos confrades e os pobres necessitados de amparo social, e o hospital dessa 

Irmandade, a “Santa Casa da Misericórdia”, a partir do início do século XIX, passa a ser a 

maior representação de assistência à pobreza na cidade de Vitória. 

 A pobreza e a caridade caminharam juntas na organização social da colônia 

brasileira, num ideário que contemplava a lógica conservadora do projeto colonizar, em que  

a pobreza cumpria um papel político (fidelidade dos pobres aos doadores afortunados), 

social (diferenciação das classes abastadas) e religioso (a noção do perdão e salvação dos 

pecados através da doação aos pobres). Não se registra na história colonial nenhuma 

indicação que denuncie a vontade e/ou iniciativas por parte do governo e da Irmandade em 

criar alternativas sociais mais modernas para diminuir a pobreza e o combate à situação de 

miserabilidade que se espalhava nas províncias. As ações efetuavam-se no sentido da 

mensagem cristã, que na realidade legitimava a situação dos pobres. Não havia, portanto 

perspectivas de mudanças, já que o trabalho não era colocado como uma ação 

transformadora. Historicamente, para a população pobre a caridade tutelada contribuiu para 

a ausência de um ideário relacionado à noção de cidadania (com direitos e deveres sociais), 

na constituição da sociedade brasileira.  

 

Fontes manuscritas 

Arquivo Público Estadual do Espírito Santo. Governadoria. Série 383. L.19-20 

 

Referências bibliográficas 

 

FRAGOSO, João, FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, 
sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro: 1970-1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 
1993. 
 
GEREMEK, Bronislaw. A piedade e a forca. História da miséria e da caridade na Europa. 
Lisboa: Terramar, 1987. 
__________. Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na literatura europeia. 1400/ 
1700. São Paulo: Cia das Letras, 1995.  
 
HESPANHA, Antonio Manuel. As estruturas políticas em Portugal na época moderna. In: 
MATOSSO, José, TENGARRINHA, José (Orgs.). História de Portugal. Lisboa: Instituto 
Camões, 2000. 
 



Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público d o Estado de São Paulo, n.34, 2009  

MOLLAT, Michel. Os pobres da Idade Média. Rio de Janeiro: Campos, 1989. 
 
PIVA, Izabel Maria da Penha. Sob o estigma da pobreza. A ação da Santa Casa de 
Misericórdia no atendimento à pobreza em Vitória- ES (1850-1889). 2005. Dissertação de 
Mestrado, apresentada no Mestrado em História Social das Relações Políticas, UFES, 
Vitória. 
 
PRADO Junior, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia. São Paulo: Brasiliense, 
1996.  
 
RUSSEL-Wood. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia. 1550-1755. 
Brasília: UNB, 1981.  
 
SOUZA, Laura de Mello. Os desclassificados do ouro. A pobreza mineira no século XVIII. 
São Paulo: Graal, 2004.  
 
SOUSA SANTOS, Boaventura. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1996. 
 
SALES, Tereza. Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, ano 9, n. 25, p. 27-37, junho/1994. 
 
SILVA, Francisco Denísio Muniz. Filosofia e colonização: uma relação que ultrapassa o jogo 
dos reconhecimentos. 2007. Dissertação de Mestrado, apresentada no Mestrado de 
Filosofia, UNB, Brasília. 
 
WEHLING Arno, WEHLING, Mª. José. Formação do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1994.  
 
 

 



Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público d o Estado de São Paulo, n.34, 2009  

A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM PIRACICABA NO SÉCULO XIX: O PAPEL DA ESCOLA 

 

Cibélia Renata da Silva Pires1 

 

Resumo:  O presente artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado recentemente concluída 
que teve por objetivo o estudo da história social e variedade linguística em Piracicaba, região 
localizada no estado de São Paulo. Tomando como base a história social da região e os 
documentos localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, procuramos pôr em 
discussão o ensino público em Piracicaba no século XIX, argumentando de que maneira a 
instituição escolar daquele período cooperava no processo de exclusão social, impedindo o 
acesso ao poder.  
 
Palavras-chave:  Piracicaba – escola – século XIX. 
 
Abstract:  The present article is part of a master's degree research recently finished, which had 
as objective the study of the social history and linguistic variety in Piracicaba, located area in the 
state of São Paulo. Taking as base the social history of the area and the located documents in 
the Arquivo Público do Estado de São Paulo, we tried to put in discussion the public teaching in 
Piracicaba in 19th century, arguing how the school institution of that period cooperated in the 
process of social exclusion, impeding the access to the power.  
 
keywords:  Piracicaba – school – 19th century. 
 

 

As reformas pombalinas da instrução pública no sécu lo XVIII 

 

A nova situação política e econômica em Portugal no século XVIII, e as repercussões da 

ideologia iluminista na mentalidade portuguesa, conduziram a administração pombalina a uma 

nova orientação pedagógica, cujos reflexos chegaram até a sua colônia americana.  

Com a expulsão dos jesuítas em 1759 e a supressão de todas as escolas jesuíticas do 

Reino e das demais colônias de Portugal, houve uma necessidade premente de preencher uma 

lacuna antes ocupada pelas aulas mantidas pela Ordem de Santo Inácio, sendo, portanto, 

fundamental a adoção de um plano que garantisse a continuidade do ensino que atendesse aos 

interesses do Estado Civil. 

Nesse período, houve uma renovação no campo da educação graças às reformas 

pombalinas, que procuravam substituir os tradicionais métodos pedagógicos por outros 

                                                 
1 Formada em Letras (bacharelado e licenciatura) pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre e 
doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa pela mesma universidade. Além disso, participa como 
pesquisadora do projeto de pesquisa da USP intitulado “Formação e expansão do português paulista ao 
longo do Rio Tietê até o Mato Grosso a partir do século XVI” que está sendo financiado pela Fapesp sob 
a coordenação do profº Ataliba T. de Castilho.  
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plenamente associados aos ideais iluministas da época. Essas reformas pedagógicas, 

introduzidas por Pombal, estavam amparadas na obra “O verdadeiro método de estudar”, de 

Verney, que, além de apontar os defeitos da orientação pedagógica anterior, propunha 

soluções e diretrizes mais eficientes que melhor pudessem corresponder às necessidades 

culturais de seu tempo2. 

Deste modo, em 1759, ano da expulsão dos jesuítas, foram instituídas em Portugal 

aulas régias de gramática latina, grega, hebraica e de retórica3. Esta pedagogia pombalina com 

ênfase nos estudos de latim e humanidades aludia a uma volta à tradição humanista do 

quinhentismo, combatendo toda e qualquer influência jesuítica que dominava os estudos até 

então. As novas diretrizes, formadas a partir da obra de Verney, foram transformadas em 

princípios orientadores da política pombalina em relação aos estudos menores que, em 1771, 

passaram a ser de responsabilidade da Real Mesa Censória:  

 

Criada em 1768 a Real Mesa Censória, com atribuição para encaminhar livros e 

papéis já introduzidos e por introduzir em Portugal, alguns anos depois ampliou-se 

a sua esfera de ação com a incumbência que lhe foi conferida de toda a 

administração e direção dos estudos menores destes reinos e seus domínios.4 

 

Em outras palavras, cabia à Real Mesa Censória as diretrizes que seriam tomadas no 

tocante aos estudos das escolas menores, assim como as aulas que seriam dadas, os números 

de professores, e a discriminação das cidades que seriam beneficiadas tanto em Portugal como 

em suas colônias. No Brasil, foram criadas 17 aulas de ler e escrever, sendo que para alguns 

lugares foi destinada apenas uma escola. Entre estes lugares estava a Capitania de São Paulo. 

 Mesmo com a vinda da Família Real para o Brasil, não houve uma mudança 

significativa no campo educacional, principalmente em São Paulo, pois o investimento maior 

estava no Rio de Janeiro, especialmente no ensino superior. Em São Paulo, no início do século 

XIX, as condições de ensino eram bastante precárias, e no interior paulista o sistema 

educacional era ainda pior. 

Durante o Império, a Província de São Paulo contava com um número muito reduzido de 

crianças que frequentavam a escola: “(...) apenas 13,52% das crianças frequentavam alguma 

                                                 
2 CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: Edusp, 1978. 
p. 25. 
3 Ibidem, p. 115. 
4 Ibidem, p. 127. 
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escola”5, demonstrando a precariedade do ensino na Província. Neste período, havia vários 

tipos de formação, sendo que o primeiro deles era o Ensino Primário, também conhecido por 

Primeiras Letras, destinado aos jovens entre 7 e 14 anos, cujo currículo básico variava de 

acordo com o sexo: 

 

O ensino de Primeiras Letras restringia-se aos jovens de 7 e 14 anos, aos que não 

fossem escravos, não tivessem nenhuma doença contagiosa ou repugnante, e não 

houvessem sido expulsos de outra escola. Passada esta faixa etária, ou se o 

estudante tivesse algum dos impedimentos mencionados, restava-lhe o ensino 

particular ou ele teria de esperar completar 16 anos, idade em que poderia 

freqüentar o ensino noturno. Esse ensino era destinado aos alunos considerados 

“atrasados” e também aos escravos, desde que seu senhor os autorizasse.6 

 

Apesar de a Constituição do Império de 1823 determinar a criação de escolas de 

Primeiras Letras em todas as cidades, vilas e lugarejos, inclusive para meninas, e a garantia de 

instrução gratuita a todos os cidadãos, apenas alguns locais gozavam desses benefícios ainda 

de forma precária7. Todo este processo de exclusão de grande parte da população pobre 

estava ligado à política local de manutenção de poder e concessão de privilégios a poucos: 

 

Segundo a filosofia aplicada nas colônias portuguesas, inclusive no Brasil, filhos de 

pobres e camponeses não deveriam aprender a ler e escrever, porque se se 

alfabetizassem poderiam almejar ter outras profissões além das que seus pais 

tiveram.8 

 

Como poucas pessoas no Brasil do século XIX tinham acesso à escola e, 

consequentemente, à norma padrão escrita da época, a linguagem também passou a ser 

utilizada como um instrumento para impedir a comunicação de informações para a maior parte 

da população, excluindo-a do acesso ao poder: 

 

(...) A começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem 

constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. Para 

                                                 
5 PATROCÍNIO, Ana Luiza do. A educação durante o império. Revista Histórica, São Paulo, n. 10, p. 7, 
2003. 
6 Ibidem, p. 6. 
7MARROQUIM, Mário. A língua do nordeste. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1934. p. 138. 
8 FONSECA, Maria Cristina de Assis Pinto. A escrita oficial: manuscritos paraibanos dos séculos XVIII e 
XIX. Recife: Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, 2005. p. 79. 
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redigir um documento qualquer de algum valor jurídico é realmente necessário não 

somente conhecer a língua e saber redigir frases inteligíveis, mas conhecer 

também toda uma fraseologia complexa e arcaizante que é de praxe. Se não é 

necessário redigir, é necessário pelo menos entender tal fraseologia por trás do 

complexo sistema de clichês e frases feitas.9 

 

    

A instrução pública em Piracicaba 

 

Em Piracicaba, a primeira escola foi criada em 13 de fevereiro de 1826, quatro anos 

depois de a região ter sido elevada à condição de vila, e, mesmo depois de construída a escola 

em Piracicaba, a maioria da população que se concentrava nas áreas rurais não tinha acesso a 

ela, ficando sua variedade linguística livre da imposição da norma culta. Com poucos recursos e 

quase esquecida pela capital da Província, Piracicaba mantinha precariamente seu ensino de 

Primeiras Letras, deixando sua população imersa em um grande “atraso cultural” e fortemente 

marcada pela tradição oral.  

A 22 de abril, a Câmara Municipal enviava à Presidência da Província a indicação de 

Manoel Morato de Carvalho como professor, pois o primeiro indicado, Joaquim Floriano Leite, 

não havia sido nomeado. Em 1830 só havia uma escola em Vila Nova da Constituição 

(Piracicaba). Em 1835, em razão da morte do professor em exercício, Lourenço Antônio de 

Almeida, o único professor da vila, a escola parou de funcionar. Até quase a metade do século 

XIX, só havia em Vila Nova da Constituição escola para meninos: 

 

A primeira escola feminina só foi instalada em Vila Nova da Constituição em 1845. 

Nessa época a única escola da Vila funcionava em uma sala da Casa da Câmara e 

da Cadeia. Em época de sessões de júri as aulas eram suspensas.10 

 

Não havia instrução secundária em Piracicaba. Os moços da elite piracicabana 

continuavam seus estudos na capital e as moças das classes mais abastadas tinham suas 

professoras, geralmente estrangeiras, que lecionavam em suas casas. Enquanto isso, a maior 

parte da população permanecia analfabeta11.  

                                                 
9 GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. 3. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1991. p. 22. 
10 TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. Piracicaba no século XIX. Piracicaba: IHGP/Editora 
Degaspari, 2003. p. 175. 
11 Jornal localizado no Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 378, P 3, doc. 67A. 



Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público d o Estado de São Paulo, n.34, 2009  

Era baixo o padrão de ensino em Piracicaba durante esse período, pois os professores 

não possuíam formação, não estavam preparados para as escolas primárias, além da falta de 

recursos para a criação e manutenção das escolas. De acordo com uma ata de 2 de julho de 

1861, havia na cidade três escolas, sendo uma de latim e duas de instrução primária. Somente 

em 1872 foi criada uma terceira escola primária, a Escola Mista da Rua do Porto, e para ela foi 

nomeada a professora Francisca Elisa da Silva, mais conhecida por Francisca de Castro, tendo 

trabalhado lá durante 27 anos.  

Dentre os documentos consultados, transcreve-se abaixo o trecho de um documento 

assinado pela própria professora Francisca Elisa da Silva, no qual ela afirma que a escola onde 

dava aulas funcionava numa casa cedida por alguém. É importante lembrar que, devido à falta 

de recursos na Câmara Municipal de Piracicaba, muitas vezes as escolas funcionavam com a 

ajuda de outras pessoas para ceder casas e/ou ajudar na reforma das mesmas:  

 

(...) A minha escóla funciona em uma espaçoza  e bem arejada sala de 45 palmos 

com 30 gratui  tamente cedido pelo proprietario o Senhor Antonio  Theodoro de 

Moraes, parte por affeição pessoal,  parte em attenção ao fim, a que se presta 

(...)12 

 

Em 1882, em Piracicaba, havia cinco escolas públicas de ambos os sexos, com 286 

alunos matriculados. De acordo com os estudos feitos pelo professor e historiador Guilherme 

Vitti, em 1883, Piracicaba contava com uma população de 15.738 habitantes, dos quais 5.339 

eram escravos. Portanto, o número de pessoas que teriam acesso às escolas era muito 

reduzido em comparação com o grande número de analfabetos13.  

Em agosto de 1884, era nomeada para a escola da Rua do Porto a professora Teresa 

Cristina dos Reis Teixeira, que abriu uma escola na Rua Direita por alegar que no local onde 

estavam (Rua do Porto) não havia casa própria para funcionar uma escola. Na verdade, essa 

escola, assim como todas as outras, estava mal instalada, além de possuir um agravante: 

estava à beira do rio, sujeita a enchentes, lama, mosquitos e diversas doenças, como ela 

própria atesta no documento: 

 

 A supplente porem querendo ir de acordo com a le  tra expressa, chegando a 

esta cidade, dirigio-se  á rua do Porto, em procura de uma casa para abrir  aula. 

                                                 
12 Documento localizado no Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 378, P 3, doc.67. 
13 TORRES, op. cit., p. 183. 
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[espaço] Depois de muito traba  lho poude conseguir um pardieiro, porque na  

citada rua não existe uma só casa com capa  cidade para semelhante mister.  

Quando tencionara estabelecer-se ali, foi acon  selhada por diversas pessoas 

gradas do lugar, que  não fosse para a rua do Porto, por ser lugar  pestifero e 

sezonatico, a menos que quizesse com  prometter a saude e vida de seus quatro 

filhos  menores, e igualmente ter seus discípulos (...)14 

 

 

Mal instalados, em prédios impróprios, as escolas funcionavam em péssimas condições. A 

situação educacional em Piracicaba só veio a melhorar em fins do século XIX e, mesmo assim, 

nesse período “havia em Piracicaba 14 mil habitantes com 1337 crianças em idade escolar, e 

só havia nove escolas públicas“15. Na zona rural, o setor educacional só começou suas 

atividades em 1898 com o funcionamento de uma Escola na Fazenda Pau d’Alho, regida pelo 

professor Antonio de Oliveiro, ano em que também uma nova sociedade, denominada 

Sociedade Egualitária, fundada por negros, inaugurou uma escola na zona rural. 

Na zona rural, o contato com a escola é curto: geralmente quatro anos. Após esse 

período, os alunos perdem o elo com a civilização moderna e se voltam ao cotidiano da 

civilização caipira, mantendo quase que intacta a sua variedade linguística que, devido à falta 

de continuidade escolar, não se ajusta à norma culta padrão atual. Do mesmo modo, a 

influência de instituições tradicionais, como família e religião, age no sentido contrário ao da 

escola, uma vez que favorece a imersão da criança no cotidiano familiar, cercada por pessoas 

que também usam uma variedade linguística livre das regras da norma padrão durante um 

tempo muito maior que o período escolar. O processo de escolarização na zona urbana se 

processa de forma diversa do meio rural, sempre trazendo consequências futuras na vida da 

criança em sociedade: 

 

 A escolarização de nível primário no meio urbano distingui-se por compreender 

uma fase da vida infantil que se caracteriza por ser aquela que precede 

imediatamente uma etapa crucial na formação da personalidade-status do sujeito: 

a do prosseguimento dos estudos ou, então, a do ingresso na força de trabalho. 

Tais alternativas extremas reproduzem para o imaturo, sob forma de opção sua 

                                                 
14 Documento localizado no Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 378, P 5, doc. 12. 
15 TORRES, op. cit., p. 191. 
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e/ou de seus pais, a situação de classe de sua família, os limites sociais da sua 

mobilidade presente e futura e o desenrolar possível de sua biografia.16 

 

Até mesmo a maneira de ver a escola e a necessidade de permanência da criança numa 

instituição de ensino é diferente na zona rural e na zona urbana. Enquanto nos centros urbanos 

a escola é vista como um meio de ascensão social, na zona rural a escola é vista como um 

“trabalho em si”, ou, qualquer outro objetivo diferente que se tenha, é este sempre muito 

modesto. Isso se torna compreensível se for levar em conta o fato de que existe um enorme 

esforço por parte do aluno da zona rural em ter que percorrer um longo trajeto de sua 

residência à escola, isso quando ele não tem que somar à escola suas atividades de trabalho 

no campo ajudando os pais. Assim, terminado o curso primário, as crianças voltavam a ter 

contato apenas com as instituições tradicionais às quais estão intimamente ligadas.  

Como durante muito tempo não houve uma economia voltada para a comercialização de 

produtos, mas baseada na subsistência, os moradores da zona rural em Piracicaba 

mantiveram-se durante muito tempo afastados de ambientes em que a variedade linguística 

padrão era utilizada com mais frequência, mantendo assim intactas formas mais arcaicas, 

antigas expressões em uso desde o descobrimento, petrificadas em seu dialeto, sendo mesmo 

consideradas formas erradas pelos habitantes das cidades: 

 

O dialeto matuto, da mesma maneira, bloqueado no interior pela falta de 

comunicação, longe do contato disciplinador da escola, do freio da instrução, 

isolado assim pelo duplo fator geográfico e social, entregue a si mesmo, fez seu 

caminho à parte.17 

 

O que a história social e política local têm nos revelado é que, assim como as outras 

instituições públicas no Brasil do século XIX, a escola foi amplamente utilizada como 

instrumento de exclusão social à medida que impedia a grande parcela da população humilde 

de ter acesso aos benefícios da instrução. 

Em Piracicaba, por estar sujeita à Província e carente de maiores recursos, a situação 

era ainda pior. É importante lembrar que, enquanto freguesia, Piracicaba não teve nenhuma 

                                                 
16 MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: Estudos sobre as contradições da sociedade 
agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975. p. 85. 
 
17 MARROQUIM, op. cit., p.45. 
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escola, vindo esta a ser fundada somente no século XIX com poucos alunos, considerando a 

grande parcela da população excluída e em lugares precários. 

Sendo o acesso à escola no Brasil do século XIX um privilégio de poucos, a maioria da 

população pobre, formada por negros, mestiços e índios, estava excluída do acesso ao poder, 

contribuindo de forma involuntária para a manutenção do poder das elites locais. 
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AS MODAS DE BERLIM: A GUERRA FRANCO-PRUSSIANA NAS I LUSTRAÇÕES DO 

PERIÓDICO FLUMINENSE SEMANA ILLUSTRADA (1870-1871) 

 
Aristeu Elisandro Machado Lopes1 

 
 

Resumo : A imprensa ilustrada no Rio de Janeiro alcançou notoriedade no século XIX com a 
veiculação de um número amplo de periódicos. Como Corte do Império do Brasil, a cidade 
atraía um vasto número de imigrantes com profissões adversas; um deles foi Henrique 
Fleiuss, artista gráfico que lançou em 1860 o periódico Semana Illustrada. Analisar um 
pequeno grupo de ilustrações desse artista no jornal é o objetivo do presente artigo. O 
assunto selecionado foi a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), comentada nas ilustrações 
do periódico e que apontam como o artista se posicionou em relação ao conflito.   
 
Palavras-chave : Imprensa Ilustrada – Guerra Franco-Prussiana – Rio de Janeiro. 
 
Abstract : Illustrated press in Rio de Janeiro became widely known in the 19th century, due to 
a great number of publications. As the Empire Court of Brazil, the city attracted many 
immigrants of different occupations; one of them was Henrique Fleiuss, a graphic artist who 
published the periodical called Semana Illustrada, in 1860.  The purpose of this article is to 
analyze some of the author’s illustrations in this periodical. The subject chosen was Franco-
Prussian War (1870-1871), approached through illustrations, which show the artist’s position 
on this conflict. 
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Cosiderações iniciais 

 

A imprensa ilustrada no Brasil foi constituída por um número vasto de periódicos 

veiculados, sobretudo, nos anos 1840; a grande maioria teve uma vida efêmera com uma 

circulação irregular ou encerrando-a com brevidade. O primeiro desses jornais que se 

destacou foi o Lanterna Mágica, em 1844, no Rio de Janeiro2. Nesse periódico atuaram 

Rafael Mendes de Carvalho como caricaturista e, na parte escrita, Araújo Porto Alegre, 

discípulo de Jean Baptiste Debret, seu professor.  

A partir da segunda metade do século XIX, a imprensa ilustrada brasileira teve um 

maior desenvolvimento por meio do surgimento de vários periódicos e revistas com imagens 

de humor, impulsionados pelo melhoramento das técnicas de impressão. Nesse período, os 

periódicos se concentravam nos principais centros urbanos brasileiros3. Entre eles estava a  

Semana Illustrada, fundada no Rio de Janeiro por Henrique Fleiuss, em 1860, e que 
                                                 
1 Mestre e doutorando em História pela UFRGS. Bolsista CNPq. Professor substituto da Universidade 
Federal do Rio Grande/FURG.  
2 Antes do Lanterna Mágica, houve outros periódicos de vida efêmera, como o Carcundão, publicado 
em Pernambuco, e O Martelo e Cegarrega, no Rio de Janeiro, todos em 1831. No entanto, nenhum 
deles possuiu as qualidades e a periodicidade do Lanterna Mágica. Cf.: LIMA, Herman. História da 
caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. p. 69. 
3 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle 
Époque aos primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 38. 
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manteria sua circulação e periodicidade até 1876. Analisar o percurso de vida desse 

periódico enfocando um assunto em particular – a Guerra Franco-Prussiana – é o objetivo 

do presente artigo. No momento em que a guerra foi deflagrada, a Semana passou a 

noticiar os seus desdobramentos tanto em textos como nas ilustrações. A produção artística 

de Fleiuss apontava a sua simpatia por um dos lados, o prussiano. É essa situação que 

norteará a análise que será doravante realizada neste trabalho.  

 

Henrique Fleiuss e a  Semana Ilustrada 

 
 

Henrique Fleiuss nasceu em Colônia em 1823, época em que o território alemão era 

formado por estados alemães ainda não unificados. Em sua cidade natal e em Düsseldorf 

cursou Belas Artes, além de Ciências Naturais em Munique. Chegou ao Brasil em 1858 por 

sugestão de Carl von Martius (1794-1868), que passou uma temporada no norte do Brasil. 

Fleiuss era discípulo de Martius, pela sua formação em Ciências Naturais, e, ao chegar ao 

Brasil, foi para o norte produzindo aquarelas sobre as regiões visitadas. No ano seguinte,  

estabeleceu-se na Corte e fundou com o irmão Carlos Fleiuss e com o pintor Carlos Linde 

um estabelecimento tipolitográfico. Em 1863, a oficina foi transformada por Dom Pedro II em 

Imperial Instituto Artístico4. Devido às relações de amizade e apoio mantidas com o poder 

monárquico, Fleiuss foi alvo dos demais artistas, como Angelo Agostini, do periódico O 

Mosquito e da Revista Illustrada, e de Candido de Faria, d’ A Vida Fluminense5. 

A Semana Illustrada seguia a estrutura física dos jornais do século XIX: era 

composta por oito páginas, sendo quatro de textos e quatro de ilustrações. Fleiuss não foi o 

único artista do periódico; ele contou com a colaboração de outros caricaturistas em 

diversos momentos, entre os quais Flumen Junius, pseudônimo de Ernesto Augusto de 

Sousa, foi o mais importante. O periódico apresentou duas características que assinalaram 

todo o seu período de circulação. A primeira foi o cabeçalho sempre bem trabalhado e que 

apresentava uma série de elementos e de figuras que remetiam à sátira além de apresentar 

a expressão em latim “ridendo castigat mores” (com o riso se castigam os costumes)6. A 

segunda peculiaridade foram as personagens do periódico: o Dr. Semana e o Moleque, um 

menino escravo. Os dois apareciam opinando ou interagindo em determinada situação. O 

                                                 
4 LIMA, op. cit., p.723.  
5 TEIXEIRA, Luiz Guilherme Sodré. O traço como texto: a história da charge no Rio de Janeiro de 
1860 a 1930. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001. p. 09. 
6 O periódico Semana Illustrada foi pesquisado na Biblioteca Nacional (BN) no Rio de Janeiro e as 
reproduções das figuras 1, 2 e 3 feitas no Arquivo Edgard Leuenrouth (AEL) da UNICAMP em 
Campinas. A pesquisa e a reprodução da figura 4 foram realizadas na Fundação Casa de Rui 
Barbosa (FCRB) no Rio de Janeiro. 
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Dr. Semana foi usado por Fleiuss para emitir suas opiniões, ou seja, ele representava o seu 

criador abrigado sob um pseudônimo e uma personagem.  

Além da Semana Illustrada, que Fleiuss encerrou em 1876, lançou a Ilustração 

Brasileira a exemplo das revistas europeias Illustration Française e Illustrated London News. 

O novo periódico teve uma vida curta – de 1876 a 1878. O pouco tempo de circulação 

ocorreu em consequência das despesas com a finalização do jornal, mais oneroso do que a 

Semana, e que não teve grande receptividade do público. O empreendimento ocasionou a 

ruína do artista e o levou a recriar a Seman,a lançando a Nova Semana Illustrada em 1880, 

porém sem muito sucesso7. O novo jornal teve sua circulação interrompida com a morte do 

artista em 1882.  

Um dos motivos que levaram os periódicos de Fleiuss e o próprio artista à bancarrota 

pode ser visto na concorrência com os demais jornais. Em 1875, por exemplo, circulavam no 

Rio de Janeiro, concomitante à Semana, O Mosquito e A Vida Fluminense, além de O 

Mequetrefe, fundado nesse ano. Já no ano seguinte, a Revista Illustrada, de Angelo 

Agostíni, tornaria-se mais uma concorrente a disputar a preferência do público-leitor. 

Contudo, é possível assinalar que não foi somente a existência de outros jornais que 

ocasionaram o fim do periódico. Herman Lima apresenta essa lógica considerando que os 

outros periódicos, por possuírem uma linha de orientação diferente daquela adotada por 

Fleiuss, ou seja, se detinham numa sátira mais contundente em relação a Dom Pedro II, por 

exemplo, atraíram a atenção dos antigos leitores da Semana que “sempre se conservou fiel 

ao frio rigorismo naturalista da caricatura germânica”8. Por outro lado, pode-se considerar 

que foi justamente essa concorrência que levou Fleiuss a encerrar seu periódico em 1876 e 

lançar a Ilustração Brasileira, como uma proposta gráfica nova e requintada numa tentativa 

de atrair a atenção dos leitores, o que não ocorreu. 

 

A Guerra Franco-Prussiana e as ilustrações de Fleiu ss  

 

A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito armado entre a França de Napoleão III e a 

Prússia de Guilherme I, iniciado em 1870 e findado em 1871 com a derrota francesa. Todo o 

percurso das batalhas foi acompanhado pela imprensa ilustrada fluminense, que se apoiou 

na tradição dos símbolos republicanos franceses para explorar a alegoria feminina da 

república para representar a França. Enquanto isso, Fleiuss, numa posição distinta, 

amparava-se em outros recursos para abordar a guerra revelando a sua preferência pelo 

lado prussiano.  

                                                 
7 LIMA, op. cit., p. 757. 
8 LIMA, op. cit., p. 748.  
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A primeira ilustração publicada no periódico apresenta o Rei Guilherme I montado 

num canhão modelo Krupp (Figura 1). Esses canhões foram um dos grandes trunfos dos 

prussianos na vitória sobre a França. Feitos de aço e carregados pela culatra, 

proporcionavam maior velocidade e força no ataque. Os franceses ainda usavam canhões 

alimentados pela boca, o que tornava o ataque mais demorado. A imagem de Fleiuss 

mostra um rei forte, numa posição de altivez, com um olhar decidido e devidamente vestido 

à batalha. A substituição do cavalo pelo canhão não é fortuita: ela foi propositalmente feita 

para mostrar que o rei dos prussianos era detentor de uma tecnologia de guerra potente e 

estava preparado para enfrentar os inimigos ou aqueles que cruzassem o seu caminho. 

Ainda, o rei e seu canhão foram agigantados se comparados com os três homens que o 

observam; eles possivelmente são soldados, o que pode ser notado pelos dois que foram 

colocados de costas na ilustração e estão prestando continência ao seu comandante. 

 A legenda completa à exaltação: "O Rei da Prússia e seu cavalo de batalha na 

Exposição Internacional de Paris. O exército francês vai ser todo atacado por croup (Krupp) 

moléstia mortal que resiste até as pílulas de Chassepot e de Mr. Mitrailleur". Chassepot é 

um modelo de fusil, o que leva a crer que Mitrailleur (semelhante a mitrailleuse, 

metralhadora no francês atual) também fosse uma arma de guerra. A legenda indica que 

havia um contraste entre o poder bélico dos prussianos e as armas de guerra francesas. O 

caricaturista ainda satiriza o exército francês ao fazer um trocadilho com as palavras “croup” 

e “Krupp”. Essa última se referia ao nome dos canhões enquanto a outra abordava uma 

doença. Croup ou croupe é sinônimo de difteria, enfermidade temida no século XIX, visto 

que o índice de mortalidade causado por ela era enorme e as chances de cura eram raras. 

A mensagem expressa na legenda assegurava que os franceses não teriam como escapar: 

se por um lado conseguissem vencer os poderosos canhões Krupp, por outro a epidemia de 

croup os aniquilaria. A ilustração, assim interpretada, demonstra a simpatia de Fleiuss aos 

prussianos. As demais ilustrações vão ao encontro dessa hipótese.  
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Figura 1: O rei da Prússia e seu cavalo 

Legenda: O Rei da Prússia e seu cavalo de batalha na exposição internacional de Paris. O exército francês vai 

ser todo atacado por croup (Krupp), moléstia mortal, que resiste até ás pílulas de Chassepot e de Mr. Mitrailleur. 

Fonte: Semana Illustrada, Rio de Janeiro, n .508, 04 set. 1870, p.4065.  Acervo:AEL-UNICAMP 

 

Num levantamento realizado entre os meses de setembro de 1870 a junho de 1871, 

período de insurgência da Guerra Franco-Prussiana e seus desdobramentos, averiguou-se 

que esse tema foi comentado em todos os números do jornal. A ilustração seguinte 

apresenta a Prússia metamorfoseada numa ave (Figura 2). A águia está acompanhada por 

outras duas, ambas bicéfalas. Aos pés da águia prussiana está o galo francês que, ao lado 

da alegoria feminina, também é parte do imaginário simbólico dos ideais revolucionários 

franceses. O quadro é finalizado com o leão inglês, que apenas observa, colocado na parte 

inferior ao lado do tronco da árvore na qual as aves repousam. A ave escolhida por Fleiuss é 

um predador mordaz, suas vítimas tornam-se indefesas perante seus olhos atentos e suas 

garras afiadas. Essa é a mensagem da ilustração, que mostra o 
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Figura 2: História Natural Europeia 

Fonte: Semana Ilustrada, Rio de Janeiro, n .517, 09 out. 1870, p.4104.  Acervo: AEL-UNICAMP. 

 

galo, fraco e sem defesa, capturado pela águia, que crava suas garras no corpo do animal. 

Em outras palavras, a Prússia é o animal imponente que ataca seu inimigo, o franzino galo 

identificado com a França. As outras duas águias não foram identificadas. No entanto 

parece que o motivo para elas e o leão inglês estarem na cena era o de que se a França 

escapasse das garras da Prússia, logo cairia naquelas dos outros que a espreitavam.  

Outra ilustração apresenta figuras femininas não alegóricas (Figura 3). O tema, a 

princípio, parece ser moda, mas de forma implícita aborda a guerra ao colocá-las vestidas 

com roupas que lembravam a indumentária usada por homens em combate, como os 

casacos, os capacetes e as esporas nos sapatos de duas das três mulheres que compõem 

o quadro. No fundo da ilustração, é possível visualizar um canhão ao lado da árvore. Na 

parte inferior da imagem está escrito "Modas de Berlim" e na legenda "Como as imagina a 

Punch, na falta das de Paris. Brevemente o paquete, que está a chegar, nos dirá se o 

venerável caricaturista londrino falou a verdade". Essa legenda é bastante preciosa, uma 

vez que identifica o emprego de jornais vindos da Europa que serviam à elaboração das 

notícias e ilustrações nos jornais nacionais. Neste caso, Fleiuss reproduz uma ilustração do 

periódico britânico Punch, o que demonstra que, além de considerar as informações, 

poderia reproduzir a própria imagem veiculada no jornal de origem na confecção de seu 
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periódico. Punch foi fundado em Londres em 1831 com o subtítulo de “Charivari de 

Londres”.  

O periódico alcançou um grande sucesso: notabilizou-se pelas campanhas 

antirrealeza e pela manutenção de uma charge política semanal que ocupava 

exclusivamente uma de suas páginas. Sua circulação encerrou-se no final dos anos 19809. 

Fleiuss era leitor desse jornal que, devido ao sucesso alcançado, chegava ao Brasil trazido 

pelos navios vindos da Europa, e que serviu de inspiração ao artista para criar essa 

ilustração sobre a guerra.   

 

 
Figura 3: As modas de Berlim 

Legenda: Como as imagina a Punch, na falta das de Paris. Brevemente o paquete, que está a chegar, nos dirá 

se o venerável caricaturista londrino falou a verdade 

Fonte: Semana Ilustrada, Rio de Janeiro n .538, p.4301, 02 abr. 1871.  Acervo:AEL-UNICAMP. 

 

 

Somente no número 521, do dia 04 de dezembro de 1870, foi publicada uma 

ilustração com a alegoria feminina abordando a guerra na Semana Illustrada (Figura 4). 

Nessa imagem a alegoria feminina representa a França. Ao seu lado estão alguns homens, 

sendo que um deles é Guilherme (Rei da Prússia), que consola a alegoria. Os demais 

representam países europeus: Rússia, Turquia, Áustria e Inglaterra. Outra alegoria também 

                                                 
9 Informações sobre Punch foram extraídas de: FONSECA, Joaquim da. Caricatura. A imagem gráfica 
do humor. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1999. p. 91-93. 
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aparece na cena representando a Grécia. A legenda apresenta uma descrição de cada um 

deles.  

 

Actualité. Grande cena mímica, humorística, trágica e engraçada, representada 

no teatro do mundo, pelos seguintes cômicos:  

Guilherme, homem audaz, feliz em suas especulações, por ter bons ministros; 

fazendo festas a 

D. Republique, moça fraca, machucada, mas sempre altiva e cheia de si. 

Czarrowski (Rússia) amigo do peito de 

 D. Grécia, moça encantadora e ingênua e de 

Ab'd'Allah, velho caduco, desconfiado como um paulista, rindo-se sempre como 

um turco. 

John Bull e Xico José, simples espectadores da comédia que se passa diante 

dos olhos deles. 

 

   

 

 
 
Figura 4: Congresso Concórdia 

Fonte: Semana Illustrada, Rio de Janeiro, n. 521, 04 dez. 1870, p.4168.  Acervo: RGPL/FCRB.  

 
 

Essa ilustração apresentava os países envolvidos na Guerra – Prússia e França – e 

outros países da Europa que acompanhavam os desdobramentos do conflito. No que tange 

às duas nações beligerantes, Fleiuss enaltece a Prússia ao chamar Guilherme I de homem 
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audaz e feliz em suas especulações. Ou seja, por sua vitória sobre a França e pelo seu 

principal ministro, Otto Von Bismarck. A França aparece como uma moça fraca, está caída e 

machucada e, apesar de afirmar que ela é altiva, caracteriza-a como cheia de si, o que pode 

ser visto como uma identificação de orgulho mantido apesar da derrota.  

 

 

Considerações finais 

 

Retomando o que foi dito até agora sobre todas as imagens concebidas por Henrique 

Fleiuss e veiculadas em seu periódico, é possível considerar que ele nutriu uma simpatia 

pelo lado prussiano. Provavelmente essa tomada de posição deveu-se à sua nacionalidade. 

Na Semana Illustrada, o rei prussiano foi concebido montado no seu cavalo-canhão, como 

uma águia ou então como um homem audaz, em outras palavras, sempre numa posição de 

herói vencedor, nunca de um invasor. Já ao abordar a França, Fleiuss optou por outros 

recursos, e a alegoria feminina quase não apareceu. Quando surgiu, foi numa situação 

inferior àquela do rei prussiano, como exemplifica a última imagem. O caricaturista 

empregou outras formas para abordar a Guerra Franco-Prussiana sem precisar recorrer a 

alegoria: além da imagem do Rei Guilherme I, empregou animais ou então utilizou 

elementos femininos "reais", como as mulheres das modas de Berlim. Há uma possibilidade 

de Fleiuss ter optado por noticiar a guerra em suas ilustrações sem se valer do recurso da 

alegoria para evitar polêmicas com cidadãos franceses residentes na Corte e com a colônia 

francesa no Brasil. Ao não empregar a alegoria menosprezada em relação aos prussianos, 

Fleiuss não estaria ofendendo a nação francesa através de um de seus principais símbolos, 

que muitas vezes era confundido com a França.  

Vale considerar que a Semana Illustrada de Henrique Fleiuss foi um dos órgãos da 

imprensa fluminense que se tornou pioneiro na produção de imagens que serviam para 

apresentar os desdobramentos da guerra, como já havia feito anos antes, quando 

apresentaou em suas páginas ilustrações e notícias sobre a Guerra do Paraguai (1864-

1870). Nesta ocasião alguns jornais, não só da Corte, enviavam seus repórteres para cobrir 

o conflito, além da produção de fotografias sobre a guerra enviadas diretamente do front10 e 

que serviam à produção das ilustrações. No caso da Guerra Franco-Prussiana, as notícias e 

desenhos advindos dos jornais da Europa constituiam a principal fonte para os periódicos. 

Assim Henrique Fleiuss demonstrava que a sua Semana estava atualizada com os 

                                                 
10 Um bom exemplo de correspondentes está em: TORAL, André Amaral de. Imagens em desordem. 
A iconografia da Guerra do Paraguai (1864-1870). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p. 77-
97. Nestas páginas referentes ao capítulo 3 o autor analisou a participação de fotógrafos na Guerra 
do Paraguai. 
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acontecimentos advindos do cenário da guerra, passando-os aos seus leitores sem perder, 

contudo, sua verve humorística.  
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UNIVERSOS OPOSTOS: O EMBATE POLÍTICO ENTRE OS MILIT ANTES DO PCB 

E A DOPS/PR DURANTE O REGIME MILITAR 

 

Leandro Brunelo1 

 

 

Resumo:  Este artigo analisou a repressão política que incidiu sobre a sociedade brasileira, 
sobretudo contra as organizações de esquerda e, em especial, contra o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), particularmente no estado do Paraná, durante os anos de 1964 e 1984. 
Nesse caso, as pesquisas utilizaram como fontes os documentos produzidos pela Delegacia 
de Ordem Política e Social (DOPS), unidade da Secretaria do Estado de Segurança Pública, 
que tinha como função essencial prevenir qualquer espécie de perturbação de ordem social, 
além de identificar e limitar o poder de ação dos indivíduos que contestavam o governo 
militar. 
 
Palavras-chave:  Regime militar – DOPS – Partido Comunista Brasileiro. 

 
Abstract:  This article analyzed the political repression that happened on the Brazilian 
society, above all against the left organizations and, especially against Party Brazilian 
Communist (PCB), particularly in the state of Paraná, during the years of 1964 and 1984. In 
that case, the researches used as sources the documents produced by the Delegacia de 
Ordem Política e Social (DOPS) that was an unit Secretariat of Public Safety's State, tends 
as essential function to prevent any species of disturbance of social order, besides to identify 
and to limit the power of the individuals action that  answered the military government. 
 
Keywords:  Military regime – DOPS – Brazilian Communist Party. 
 
 
 

Durante o período do regime militar brasileiro, as liberdades democráticas foram 

sufocadas por medidas autoritárias e por ações nitidamente marcadas pela censura. 

Teoricamente, por outro lado, os generais-presidentes diziam governar em nome da 

democracia, afirmando a adoção de comportamentos compromissados com fins 

democráticos. A defesa da democracia, entretanto, segundo o general-presidente João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, ocorreria, mesmo que para isso fosse necessário "prender e 

arrebentar"2. Literalmente, "prender e arrebentar" não eram e continuam não sendo atributos 

da democracia. Porém, a manutenção do fictício governo democrático era articulada por um 

regime de exceção e por mecanismos de repressão que procuravam, em grande parte, 

silenciar a oposição política. 

                                                
1 Mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR). Tem experiência na área de 
História do Brasil, com ênfase em História do Brasil República e História Regional do Brasil, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Partido Comunista Brasileiro, Regime Militar, História do Paraná 
e Repressão Política. Atualmente é Professor Assistente do Departamento de História da UEM. 
2 AQUINO, Maria Aparecida de. A especificidade do regime militar brasileiro: abordagem teórica e 
exercício empírico. In: REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.). Intelectuais, história e política: séculos XIX e 
XX. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. p. 272. 
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Nesse sentido, este artigo procura discutir e compreender esta conjuntura político-

social situada entre os anos de 1964 e 1984, partindo de uma perspectiva mais regional e 

concentrando-a sobre o estado do Paraná. Com o propósito de entender os meandros que a 

repressão política assumiu no estado, averiguou-se uma parcela do acervo documental 

produzido pela Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), arquivado pelo Departamento 

Estadual do Arquivo Público do Paraná (DEAP/PR). 

No tocante à composição do material que faz parte do arquivo da DOPS, o seu 

acervo é formado por 62.500 fichas e aproximadamente 7 mil pastas, divididas em três 

séries: fichas nominais, pastas nominais e pastas por assunto3. 

Nas pesquisas feitas no DEAP, recorreu-se, prioritariamente, às pastas por assunto 

que continham diversos tipos de documentos, como ofícios emitidos pelo órgão da polícia 

política, panfletos geralmente relacionados às atividades comunistas, recortes de jornais do 

Paraná e de outros estados brasileiros. Além disso, constatou-se a presença de pastas da 

DOPS do estado de São Paulo, o que denotou a existência de ligações e troca de dados 

que havia entre os órgãos repressores. 

Tratando-se da história da DOPS do Paraná, todas as atividades que consistiam em 

vigiar e exercer um determinado controle sobre a sociedade tiveram início no começo do 

século XX pela Chefatura de Polícia e, posteriormente, na década de 1920 pelo 

Comissariado de Investigação e Segurança Pública, até transformar-se na Delegacia de 

Ordem Política Social, criada pela Lei n.º 177 , de 05 de março de 1937. 

Tomando como alicerce os 69 anos de atuação desse órgão de repressão política no 

estado do Paraná, sua trajetória no âmbito das investigações policiais – que ocorreram 

ainda no ano de 1920 até as últimas diligências, que se efetuaram no ano de 1989 – foi 

norteada por períodos em que o órgão policial orientava suas investigações para um 

determinado assunto, grupo social ou instituição. A partir de 1945, as atenções do órgão se 

concentraram sobre os movimentos sociais e sobre as atividades do PCB. Posteriormente, 

no final da década de 1960 e começo dos anos 1970, os objetivos da polícia política 

consistiram em vigiar os militantes dos partidos de esquerda, sobretudo do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e de outras organizações envolvidas com a luta armada, bem 

como do movimento estudantil4. 

Sendo uma unidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), sua 

função era localizar e prender as pessoas que eram tidas pelo governo autoritário como 

perigosas e vinculadas à prática de atos subversivos. Nesse aspecto, até mesmo para se ter 

um controle mais eficiente e, de certa forma, mais funcional de acordo com a ótica do 

                                                
3 PRIORI, Angelo. DOPS: repressão, violência e controle social. Revista da ADUEM, Maringá, v. 1, n. 
1, p. 21, jul./dez. 1998. 
4 PRIORI, op. cit., p. 23. 
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regime militar, formava-se arquivos que continham dados desses indivíduos que eram 

vigiados (estado civil, filiação, impressão digital, fotografia)5. 

Com a redemocratização do país e a institucionalização do direito aos habeas-data 

concedido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a administração 

pública iniciou a transferência dos acervos das polícias políticas para as instituições 

arquivísticas públicas, de modo a garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais. No 

Paraná, o Decreto n.º 577 , de 11 de julho de 1991, oficializado pelo então governador do 

Estado, Roberto Requião, extinguiu a DOPS e ao mesmo tempo transferiu os arquivos 

desse órgão para o DEAP. 

 

O controle social exercido pela DOPS/PR 

 

Dentre os documentos analisados, o Informe n.º 64-E2/65 6, remetido pelo 

Comandante da 5ª Região Militar (RM), Álvares Tavares Carmo, ao Secretário de 

Segurança do Paraná, em 13 de abril de 1965, registrava informações, obtidas por um 

agente infiltrado no PCB, de que militantes do partido intencionavam realizar um movimento 

contrarrevolucionário que aspirava, sobretudo, desfechar um atentado contra o Comandante 

do III Exército. Há dias seus passos estavam sendo vigiados e, a qualquer instante, poderia 

ser vítima de uma ação de grupos guerrilheiros. 

A infiltração de agentes em organizações comunistas era um procedimento 

constantemente utilizado pela polícia política, denotando a existência de uma rede eficiente 

de fornecimento de informações que, essencialmente, pretendia desbaratar as estruturas e 

frustrar os planos dos grupos de esquerda. 

Além de minar as ações revolucionárias, a polícia procurava detectar os principais 

focos de difusão da doutrina comunista. O Informe n.º 152-E2/65 7, remetido pelo 

Comandante da 5ª RM, Álvares Tavares Carmo, ao delegado da DOPS/PR, informava a 

respeito dos mais diversos caminhos utilizados pelos comunistas para “enfraquecer 

consciências, criar antagonismos e provocar descontentamentos em meio a população”. O 

teatro, a literatura, as associações de classes e os centros culturais eram vistos pela polícia 

política como os canais preferidos pelos comunistas para exporem seus planos e metas, 

pois abrangiam grandes contingentes de frequentadores.  

A 5ª RM solicitava à DOPS que a mantivesse informada a respeito de todos os dados 

colhidos referentes às propagandas comunistas e demais comportamentos dos militantes de 

                                                
5 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estratégias da ilusão: a revolução mundial e o Brasil (1922-1935). São 
Paulo: Cia das Letras, 1992. p. 111. 
6 DEAP. Arquivo DOPS/PR. Pasta no 1.465. 
7 DEAP, op. cit., Pasta no 1.465. 
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esquerda. O propósito dessa ação da polícia política consistia em prevenir possíveis 

distúrbios ou reações políticas armadas ou não. 

De acordo com os agentes da DOPS por meio do Informe n. o 75-E2/668, de 26 de 

abril de 1966, destinado ao Secretário de Segurança do Paraná e que havia sido remetido 

pela 5ª Região Militar, estava previsto que o PCB iria furtar as armas das Organizações 

Militares com o propósito único de preparação de guerrilhas, ao passo que a organização 

comunista também se preocupava em abastecer-se de recursos financeiros. O Informe n. o 

60/739, de 3 de outubro de 1973, produzido pelo de Setor de Segurança e Informações, 

ateve-se aos meios utilizados pelo PCB para angariar fundos, como, por exemplo, a venda 

de chaveiros comemorativos do 2o Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais ao preço 

de CR$ 5,00. 

Todos esses dados, entretanto, nem sempre eram obtidos por meio de agentes 

policiais disfarçados e infiltrados no meio comunista. A prisão de políticos e a prática de 

torturas eram comuns nessa queda de braço travada entre os organismos de repressão e os 

grupos de esquerda. 

Uma das principais utilidades da tortura era forçar rápidas confissões para evitar o 

rompimento da corrente de ligação existente entre os militantes de esquerda, pois se 

comunicavam entre si. Qualquer ausência de sinal significava para o elo seguinte da 

corrente a queda do militante, provocando a dissipação da cadeia de comunicação. Por isso, 

a necessidade, por parte da polícia, de confissões rápidas utilizando a tortura como meio 

mais eficaz para obtê-las. A prática da tortura assentava-se numa rede de colaboração 

tacitamente firmada entre torturadores, médicos e psiquiatras que afirmavam “que 

determinada vítima não fora torturada, ou até mesmo ajudavam durante a tortura, os 

escrivães e escriturários que deixavam de registrar ou declaradamente falsificavam as 

condições de uma vítima”10. 

A sociedade encontrava-se cercada por uma ostensiva vigilância e via-se sob a 

égide de forças inquisitoriais que vilipendiavam inúmeros indivíduos por intermédio de 

artifícios truculentos, como a tortura, as perseguições políticas, os cárceres privados, “as 

instaurações de inquéritos policiais e também da produção e armazenamento de uma 

quantidade enorme de informações sobre cidadãos considerados 'perigosos' para a ordem 

vigente”11. 

                                                
8 DEAP, op. cit., Pasta no 1.465. 
9 DEAP, op. cit., Pasta no 1.466a. 
10 HUGGINS, Marta. Polícia e política: relações Estados Unidos/América Latina. Tradução por Lólio L. 
de Oliveira. São Paulo: Cortez, 1998. p. 202-203. 
11 AQUINO, Maria Aparecida et al. (Org.). No coração das trevas: o DEOPS/SP visto por dentro. São 
Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 24. 
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Num artigo do jornalista José Carlos Brasil, do Jornal do Brasil 12, de 14 de 

dezembro de 1980, foi trazido ao conhecimento público o impedimento da festa que seria 

realizada pelo PCB em São Paulo, na Vila Guilherme, para comemorar o primeiro 

aniversário do jornal comunista Voz da Unidade. A praça onde se realizaria a festa estava 

ocupada por aproximadamente 200 policiais militares, agentes da DOPS e da Polícia 

Federal. O regime de exceção vivia um processo de enfraquecimento e, acima de tudo, de 

abertura política que em alguns momentos engrenava marcha à ré, como ficou explícito 

nesse caso. 

A proibição da festa era apenas um apêndice do interesse maior do general-

presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, que consistia em manter o PCB na 

ilegalidade. 

 

O presidente Figueiredo tem afirmado e repetido que o Partido Comunista não 

será legalizado. Pelo menos no governo dele, disse ontem o secretário de 

imprensa da Presidência da República, Marco Antônio Kramer, a propósito da 

festa comemorativa do primeiro aniversário do jornal Voz da Unidade. O 

secretário rebate a insinuação de que a proibição significaria a falta de 

liberdade de expressão, dizendo que o PC nunca será legalizado, ao menos no 

governo de Figueiredo. Até porque esse mesmo Partido Comunista que prega 

tanta liberdade democrática assim não age: basta olhar em volta para ver se há 

liberdade nos países onde ele domina.13 

 

Pelo visto, as expressões políticas que não tivessem seus valores atrelados aos 

conceitos do governo eram terminantemente proibidas, mesmo num momento em que era 

mais do que explícito o enfraquecimento do regime militar. Se fatos como esses aconteciam 

ainda no início da década de 1980, em períodos anteriores – principalmente nos primeiros 

anos do Estado de exceção – a fiscalização e o controle social exercidos pela polícia eram 

feitos em graus redobrados. 

No dia 28 de novembro de 1967, o jornal Diário do Paraná 14 publicou uma matéria 

que enfocava a ação de um grupo de oficiais do Exército, liderados pelo coronel Ferdinando 

de Carvalho e sob as ordens do general Clóvis Bandeira Brasil, que desarticulou o Comitê 

Central do PCB no estado do Paraná.  

 

Tudo começou no dia 05 de setembro de 1967, quando o major Índio do Brasil 

Lemes constatou no depósito de mercadorias da Empresa Transportadora Seta 

                                                
12 DEAP, op. cit., Pasta no 1.489. 
13 DEAP, op. cit., Pasta no 1.472b. 
14 DEAP, op. cit., Pasta no 1.490a. 
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Oriental, na Rua Silveira Peixoto no 215, em Curitiba, a existência de caixas 

despachadas de São Paulo com material impresso subversivo, documentos de 

circulação interna entre os militantes do PC, exemplares da Voz Operária e 

outros panfletos. A pessoa que apresentou-se para retirar o material da firma 

transportadora foi detido e identificado como Aparecido Moralejo que usava um 

pseudônimo de Pancho. Seus depoimentos permitiram a identificação de 

outros militantes do PC.15 

 

Toda essa ação da polícia, que, segundo o jornal, consumiu 40 dias de investigação, 

resultou na instauração de um Inquérito Policial-Militar (IPM) em dezembro de 1967, 

envolvendo 27 pessoas, sendo que desse montante 11 pessoas foram condenadas de 1 a 4 

anos de reclusão e 16 pessoas foram absolvidas. O mais curioso foi que, embora houvesse 

a afirmação de que existia material subversivo chegando de São Paulo, nenhuma prova 

concreta foi apresentada para que se pudesse legitimar a abertura de um IPM. Na realidade, 

os IPMs podiam ser considerados como uma das medidas de forte impacto utilizadas pelo 

governo. O Artigo 8o do Ato Institucional n.o 1 (AI-1), 

 

(...) estabelecia que inquéritos e processos seriam instaurados visando a 

apuração da responsabilidade pela prática de crimes contra o Estado ou seu 

patrimônio e a ordem política e social ou de atos de guerra revolucionária. Tais 

inquéritos aplicar-se-iam a casos individuais ou ações coletivas. Este artigo 

lançou as bases dos IPMs que atingiram milhares de pessoas.16 

 

Com relação à natureza da documentação produzida pelos órgãos de repressão, 

Étienne François destacou um ponto interessante: 

 

(...) os arquivos da polícia ou os relatórios dos 'informantes oficiosos', por 

exemplo tem também por função acobertar aqueles que os redigem, fazer com 

que seus autores sejam tidos por eficientes, sendo, o mais das vezes, redigidos 

de modo que agradem àqueles que vão ler, para que comprometam terceiros 

sobre os quais poder-se-ia, em seguida, fazer pressão. Em tal regime de 

suspeita, de repressão constante, tudo é dissimulação, tudo também é 

expressão de desconfiança, de suspeita.17 

 
                                                

15 DEAP, op. cit., Pasta no 1.490a. 
16 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil: 1964-1984. Bauru: EDUSC, 2005. p. 
67. 
17 FRANÇOIS, Étienne. Os tesouros da stasi ou a miragem dos arquivos. In: BOUTIER, Jean, JULIA, 
Dominique (Orgs.). Passados recompostos: campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: 
UFRJ/FGV, 1998. p. 157-158. 
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Partindo dessa perspectiva, os arquivos da DOPS não podem ser vistos como os 

detentores de uma verdade absoluta. As suas informações devem ser cautelosamente 

analisadas, procurando, dessa forma, captar as lógicas implícitas de sua expressão para, 

evidentemente, não cometer o equívoco de aceitá-las passivamente. 

A questão que se coloca, em primeira instância, refere-se, portanto, à forma como se 

deve ou que pelo menos aparenta ser a mais adequada para trabalhar com estes 

documentos, fazendo-lhes as perguntas que promovam a emersão dos dados escondidos, 

dos “fatos fugidios”. Nesse sentido, é importante e fundamental tentar entender a produção 

das “diferentes versões que os diversos agentes sociais envolvidos apresentam para cada 

caso. As diferentes versões produzidas são vistas neste contexto como símbolos ou 

interpretações cujos significados cabe desvendar”18. 

Contudo, é interessante estar ciente que, embora o comportamento diante dos 

documentos seja pautado por um olhar crítico, de maneira alguma se logrará as condições 

de alcançar a realidade como de fato ela se processou. Uma perspectiva racional em 

relação à massa documental significa estar atento aos indícios e às pistas que ela fornece, 

em especial com as fontes oriundas dos órgãos de repressão que concentram um notório 

propósito de controle, de manutenção e de preservação das esferas do poder político oficial. 

 

Considerações finais 

 

Os registros deixados pelo regime militar foram profundos e simbolizaram a triste 

face do autoritarismo, das suspeitas intermináveis e da restrição dos direitos e garantias 

individuais. O governo agia de acordo com suas conveniências, restringindo os direitos 

democráticos. 

Escondendo-se atrás de um crescimento econômico galopante, que fez o país se 

desenvolver economicamente entre os anos de 1968 e 1973, estabilizando-se entre as dez 

maiores economias mundiais, o Estado de exceção, com as suas ações, procurava 

desmantelar qualquer foco de perturbação e de questionamento, não admitindo qualquer 

tipo de manifestação contrária aos seus objetivos políticos. 

Os organismos de segurança interna se responsabilizavam por essa tarefa, atuando 

na busca e na apreensão dos chamados "subversivos". O PCB, principalmente, e os demais 

grupos de esquerda passaram a ser implacavelmente perseguidos. A lógica da "suspeição" 

estava em alta, assim como a tortura que era empregada recorrentemente. 

                                                
18 CHALHOUB, Sidnei. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da 
belle époque. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1986. p. 23. 
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A DOPS, no desenrolar das suas atividades, procurava abortar qualquer tentativa de 

um contragolpe vindo da ala comunista. Vários militantes de organizações clandestinas, 

entre eles estudantes, atores, escritores, professores etc, eram presos e vítimas dos mais 

brutais atos de crueldade. O fato de serem apenas militantes já significava o bastante para 

serem presos e indiciados por inquéritos policial-militares que eram, na realidade, 

instaurados sem qualquer fundamentação jurídica formal, atendendo essencialmente os 

propósitos dos militares que poderiam agir amparados pela lei. 

Caminhando paralelamente, os universos da polícia política e dos militantes de 

esquerda, tendo em vista seus propósitos diametralmente opostos, chocavam-se com 

incansável frequência. Nada escapava ao olhar investigativo da polícia política. Ao examinar 

uma parcela do acervo documental da DOPS, ficou notório o grau de minuciosidade 

existente a fim de tomar conhecimento das medidas e estratégias que seriam utilizadas 

especialmente pelo PCB. 

As formas como essas informações eram obtidas variavam. Torturas, policiais 

disfarçados de militantes, enfim, tudo era válido quando a intenção consistia em sustar 

qualquer idéia ou manifestação que pudesse violar o discurso de ordem do regime militar. A 

vigilância se processava ininterruptamente, propugnando uma limpeza política e moral do 

país. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ARQUIVOS 1 

 

Renata Fratini2 

 

Resumo:  A ação educativa patrimonial é essencial para a preservação e a legitimação do 
patrimônio público pertencente a uma cidade, estado e nação. Essa prática está relacionada 
diretamente com a formação dos cidadãos, com o exercício da cidadania, da 
democratização e apropriação da cultura, na qual o patrimônio documental está inserido. A 
ação educativa em arquivos mostra-se uma ferramenta importante no contexto social 
brasileiro para um aprendizado diferenciado. Este artigo faz uma breve explanação sobre o 
conceito de educação patrimonial e procura analisar a literatura existente nessa área, 
sobretudo em arquivos e do ponto de vista da arquivística. Verifica-se a existência de muitas 
lacunas em relação ao tema, mas demonstram-se exemplificações concretas de atividades 
de educação patrimonial em arquivos (com documentos de arquivo), encontradas em 
instituições da cidade de São Paulo. 
 
Palavras-chave:  educação patrimonial – arquivos – ação educativa em arquivos. 
 

 

Nos dias atuais, é cada vez maior a preocupação com a conservação e a 

preservação do patrimônio histórico e cultural de uma sociedade, de um país. As dimensões 

e as características que definem o nosso tempo e espaço geram discussões constantes 

sobre o que, como e para quem preservar.  

A devolução do patrimônio para uma sociedade necessita da contribuição de todos 

desde o início, pois a eficiência e a legitimação da preservação do patrimônio público é 

medida pela participação dos indivíduos. Como envolver os membros de uma sociedade, 

tão múltipla e desigual como a brasileira, nesse processo? 

Nesse contexto, a educação patrimonial se mostra certamente necessária – ou um 

caminho muito possível e recorrente – para a efetivação desse processo.  Assim, como é 

estabelecido o conceito de educação patrimonial? O Guia Básico de Educação Patrimonial 3 

                                                 
1 Este artigo é baseado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em 
Organização de Arquivos do IEB-USP, apresentado à banca julgadora e aprovado no dia 19/12/2008, 
intitulado “Educação Patrimonial em Arquivos: Estudos de caso em instituições da cidade de São 
Paulo”. 
2 Licenciada em História pela Unesp/Assis (2002-2005). Cursou a Especialização em Organização de 
Arquivos do IEB-USP (2007-2008). Atualmente, é pesquisadora da Fundap no projeto Memória 
Paulista. 
3 O Guia Básico de Educação Patrimonial é uma iniciativa muito relevante vinda do Iphan (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para ações na área de educação patrimonial no país. É um 
roteiro de orientações que apresenta experiências desenvolvidas nesse âmbito, as quais podem ser 
aplicadas em diferentes realidades, e pretende despertar novas idéias e projetos. A publicação é 
direcionada a professores e também a instituições e aborda inicialmente uma breve discussão sobre 
patrimônio, cultura, passado – história e memória –, identidade e as relações desses valores e 
significados com a educação, isto é, a importância de trabalhos que envolvam essas questões para o 
aprendizado do aluno, os conceitos e habilidades que podem ser apropriados por ele e pelos 
cidadãos. O Guia explora passo a passo aquilo que pode e deve ser desempenhado nas e pelas 
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do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apresenta a seguinte 

definição: 

O que é, afinal, a Educação Patrimonial? Trata-se de um processo 

permanente  e sistemático  de trabalho educacional centrado no Patrimônio 

Cultural como fonte primária  de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo. A partir da experiência  e do contato direto  com as evidências e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e 

significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e 

adultos a um processo ativo de conhecimento , apropriação  e valorização  de 

sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e 

propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo  

contínuo de criação cultural . (HORTA, 2006, p. 6, grifo do autor) 

 
 

As políticas de preservação geralmente atuam com o objetivo de reforçar uma 

identidade coletiva, visando a educação e a formação de cidadãos. Esse é o discurso que 

costuma justificar a constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de tais políticas 

públicas de preservação (FONSECA, 2005); mas, na prática é preciso criar mecanismos que 

viabilizem e estreitem de fato a relação entre patrimônio e sociedade. Esse é o papel da 

educação patrimonial.  

Para Fonseca (2005, p. 43), “(...) a escola cumpre muito precária e limitadamente 

uma de suas funções principais, que é a de formar cidadãos com uma base cultural comum, 

e onde o hábito de consumo de bens culturais é incrivelmente restrito”. A questão da 

educação brasileira não será aprofundada neste artigo. Entretanto, de acordo com Fonseca, 

se a escola não desempenha seu papel devidamente, a iniciativa da educação patrimonial 

pode e deve partir também das instituições detentoras do patrimônio histórico-cultural – não 

excluindo de forma alguma a importância da participação e envolvimento das instituições de 

ensino em todos os níveis nesse processo. 

 

 As instituições que atuam nas áreas de preservação do patrimônio cultural 

devem promover uma política de divulgação de suas atividades e de 

esclarecimento de suas práticas e instrumentos de ação a fim de estabelecer 

amplos canais de comunicação com todos os segmentos da sociedade, de 

modo claro e direto (O DIREITO À MEMÓRIA apud ALMEIDA, 2007) 

                                                                                                                                                         
instituições detentoras do acervo patrimonial dentro e fora da escola, desde a metodologia a 
exemplos de atividades, sugestões de relações interdisciplinares (como, por exemplo, entre 
linguagem, ciências, tecnologia, geografia e história), elaboração de material didático de apoio, 
planejamento de visitas, modelos de avaliação e referências para professores. A publicação é muito 
didática e as atividades pedagógicas são bem detalhadas e mostram-se fundamentais para quem 
deseja trabalhar com esse tema. 
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As discussões em torno da preservação do patrimônio estão ligadas diretamente à 

cidadania e ao direito ao acesso à informação. Os indivíduos têm o direito de ter acesso à 

sua própria cultura, à sua história, à memória coletiva e social. 

  

Ao definirmos a política cultural como Cidadania Cultural e a cultura como 

direito, estamos operando com os dois sentidos da cultura: como um fato ao 

qual temos direito como agentes ou sujeitos históricos; como um valor ao qual 

todos têm direito numa sociedade de classes que exclui uma parte de seus 

cidadãos do direito à criação e à fruição das obras de pensamento e das obras 

de arte. (CHAUÍ, 1992, p. 39) 

 

Fonseca (2005, p. 30) também argumenta nesse sentido e fala da democratização 

nesse campo, que implica ações visando “desprivatizar” o patrimônio e a cultura, adequar 

perspectivas e “(...) tentar vislumbrar possibilidades de participação social ainda não 

exploradas”. 

A educação patrimonial pode contribuir de forma muito relevante para a 

democratização da cultura e ao acesso à informação, para a incorporação do patrimônio por 

toda a sociedade – não somente por alguns –, e para a formação de cidadãos capazes de 

se reconhecer como parte desse patrimônio histórico-cultural. 

No Brasil, a educação patrimonial começou a ser discutida na década de 19804, ou 

seja, recentemente. Embora muitos avanços tenham sido alcançados nos diferentes 

segmentos do patrimônio que trabalham com essa prática, ainda há muito a ser 

desenvolvido. A área carece de estudos e a literatura nacional sobre o assunto pode ser 

ainda muito ampliada por professores, com produções no âmbito da educação; e no âmbito 

patrimonial, por especialistas nas diversas áreas que tangem o patrimônio histórico-cultural. 

O número de projetos e experiências com educação patrimonial, conforme consta, é ainda 

pouco expressivo, principalmente quando se trata de uma área específica, como a área de 

arquivos. 

A educação patrimonial em arquivos precisa ser mais explorada, e assim ganhar 

mais espaço e se tornar mais frequente nos arquivos brasileiros5.  

                                                 
4 Segundo Horta (et al., 2006, p. 5), “a proposta metodológica para o desenvolvimento das ações 
educacionais voltadas para o uso e a apropriação dos bens culturais foi introduzida, em termos 
conceituais e práticos, a partir do 1° Seminário re alizado em 1983, no Museu Imperial, em Petrópolis, 
RJ, inspirando-se no trabalho pedagógico desenvolvido na Inglaterra sob designação de Heritage 
Education”. Desde então, o trabalho de educação patrimonial, principalmente nos museus, tende a 
crescer e se expandir por todo o país. 
5 “No que concernem os serviços de assistência educativa, o papel dos arquivos tem sido pouco 
explorado no Brasil, embora a pedagogia brasileira venha sendo renovadora e progressista”. 
(BELLOTTO, 2006, p. 230) 
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Segundo Bellotto (2006), publicações educativas de arquivos surgiram pioneiramente 

nos Estados Unidos – os chamados outreach programs (FREEMAN apud BELLOTTO, 

2000) –, na Polônia e na Rússia.  

Os arquivos como elementos de ação cultural e educativa conhecem seu auge a 

partir da década de 1950, na França. “Na França, foi a própria renovação pedagógica, 

requerendo métodos ativos, que levou as autoridades educativas a se preocuparem com o 

estreitamento da ligação escola-arquivo”. (BELLOTTO, 2006, p. 234) De acordo com 

Alberch i Fugueras (2001), milhares de estudantes foram atraídos aos arquivos com a 

finalidade de que os serviços educativos pudessem colaborar ativamente com o ensino de 

história. Hoje em dia, a França possui uma estrutura consolidada e em pleno funcionamento 

nessa área.  

Na Itália, desde 1976, escolas de arquivística colaboram com as escolas 

secundárias; e ainda outros países, como Alemanha e Inglaterra, também desenvolvem 

trabalhos interessantes nessa área. 

Diferentemente do que ocorre em outros países, como citado, a educação 

patrimonial em arquivos não é ainda uma tradição dentro da arquivística brasileira. Poucos 

autores na área da arquivística discorrem sobre esse conceito e defendem esta prática 

secundária. Um dos únicos que abordam esse assunto é Bellotto, que define muito bem o 

seu ponto de vista: 

 

Os arquivos públicos existem com a função precípua de recolher, custodiar, 

preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, 

transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador, ao cidadão e 

ao historiador. Mas, para além dessa competência, que justifica e alimenta sua 

criação e desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma atividade que, embora 

secundária, é a que melhor pode desenhar os seus contornos sociais, dando-

lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a necessária dimensão popular e 

cultural que reforça e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus 

serviços editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa. (BELLOTTO, 

2006, p. 227) 

 
Outras publicações que abordam essa temática são os dicionários especializados de 

arquivística, como o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística e o Dicionário de 

Terminologia Arquivística. Ambos apresentam verbetes relacionados à educação patrimonial 

– ou serviço, ação ou assistência educativa6. O que significa, de certa forma, que há uma 

demanda ou uma preocupação em que se trabalhe essa questão nos arquivos.  

                                                 
6 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define serviço educativo da seguinte maneira: 
“1. Conjunto de atividades pedagógicas realizadas com o objetivo de divulgar o acervo e iniciar o 
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No sentido de dar acessibilidade às informações contidas nos documentos, a difusão 

se mostra função obrigatória e implícita aos arquivos. Porém, essa não presume atividades 

sistematizadas e muito elaboradas relativas à educação patrimonial.  

É comum entre os arquivistas valorizar a difusão e os instrumentos de descrição, 

pois não há dúvida de que é vital para um arquivo a existência desses serviços. Contudo, 

parece haver certa resistência em relação à questão da educação patrimonial por parte dos 

arquivistas brasileiros de maneira geral. É necessário rever esse conceito, posturas e 

discutir sobre esse assunto no meio arquivístico, entre os profissionais da área e nos cursos 

de especialização e graduação. 

Difusão pode ter uma conotação estendida para além da objetividade inerente a esse 

termo arquivístico, e subjetivamente – dentro da realidade, prioridades e limites de cada 

instituição – buscar uma maior abrangência de resultados com programas e ações de cunho 

educativo. 

As atividades na área de educação patrimonial auxiliariam na preservação do arquivo 

e, consequentemente, modificariam a concepção predominante que se tem dele e de seus 

documentos, admitindo-se que a grande maioria da população tem uma visão equivocada 

sobre arquivo, conhecido quase sempre como “arquivo morto”, sinônimo de um lugar muitas 

vezes “escabroso”, em que se guardam “papéis velhos” e sem utilidade, além de outras 

mitificações a respeito. Essas atividades contribuiriam diretamente para a formação de 

cidadãos conscientes da importância e da representatividade de um arquivo para um 

indivíduo e para uma sociedade, em termos políticos, jurídicos, históricos, culturais etc. 

A nossa realidade está mais próxima do que Paoli (1992, p. 25) diz: “Documentos e 

material historiográfico que parecem interessar somente a exóticos pesquisadores”. E como 

continua a autora (1992), o passado é concebido como algo acabado e fechado aos 

significados sociais. Não existe o sentimento de pertencimento entre a sociedade e aquilo 

que é preservado, enquanto deveria evocar dimensões múltiplas da cultura como imagens 

de um passado vivo, que dialogam com a diversidade coletiva. 

O público mais assíduo dos arquivos, na grande maioria das vezes, é formado por 

acadêmicos e pesquisadores. E como ressalta Bellotto (2006, p. 31): “a preocupação não é 

com o uso acadêmico do material de arquivo, mas com o uso didático”. Os programas de 

                                                                                                                                                         
público na sua utilização. 2. Unidade administrativa encarregada do serviço de referência” (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, p. 154); sendo serviço de referência: “Conjunto de atividades destinadas a orientar 
o usuário quanto aos documentos relativos ao tema de seu interesse, aos instrumentos de pesquisa 
disponíveis e às condições de acesso e de reprodução” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 153). Já o 
Dicionário de Terminologia Arquivística traz serviço educativo como “Modalidade de serviço de apoio 
cultural que visa iniciar o público escolar na utilização do arquivo” e serviço de apoio cultural como 
“Serviço destinado a promover a divulgação do arquivo junto à comunidade, através de publicações, 
exposições, cursos, conferências e outras atividades” (BELLOTTO, CAMARGO, 1996, p. 69). 
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educação patrimonial podem ser variados, focando o público em geral7. O sucesso desses 

programas e atividades dependerá do empenho, das condições – financeiras, de espaço, 

das características do acervo etc. – e da criatividade de cada instituição.  

Em geral a educação patrimonial visa desenvolver trabalhos atrelados aos arquivos 

permanentes, devido propriamente ao valor histórico-cultural que esses possuem. O 

trabalho de educação patrimonial com documentos de arquivo não é simples, pois esses 

documentos são quase sempre escritos, o que requer alguma habilidade por parte do 

público alvo, como leitura e interpretação mínimas. Não é fácil desenvolver atividades que 

sejam interessantes ou lúdicas e que chamem a atenção do público em geral.  

 
Antes de mais nada, é preciso lembrar que o documento de arquivo tem como 

traço característico o fato de ser produzido de forma natural e rotineira, por 

imperativos de ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em 

fonte para a história. No âmbito do funcionamento de uma instituição, com 

efeito, não resulta de um gesto especial de atribuição de sentido, como ocorre 

com os documentos de museu; ao contrário, tem caráter evidencial congênito, 

isto é, nasce para servir de instrumento ou prova de determinadas ações e é 

alheio a um eventual uso secundário que dele se possa fazer. (CAMARGO, 

2003, p. 1) 

 

O documento de arquivo é conservado como prova ou evidência de uma ação. O uso 

primário ou instrumental e o uso secundário ou de pesquisa, segundo Camargo (2003), não 

podem ser separados, pois caso isso aconteça os documentos perdem sua denotação e sua 

autenticidade. 

O fato de o documento de arquivo apresentar essas características – ser prova ou 

evidência de uma ação e ser em grande parte escrito, pelo menos no que diz respeito a 

documentos de arquivos de administração pública – torna a sua exploração ainda mais 

interessante para atividades de ação educativa. É grande o aprendizado que se pode obter 

a partir de um trabalho com documentos de arquivo escritos, em termos de construção de 

saberes linguísticos, históricos e de cidadania, já que os documentos refletem a 

administração pública de uma cidade, estado ou país, e envolvem questões de direitos e 

deveres entre governo e cidadãos. 

Luporini (2002) destaca a necessidade da sistematização de trabalhos nessa área, 

refletindo sobre as possibilidades de desenvolvimento de projetos a partir de três eixos de 

discussão: “o uso escolar do documento histórico, linguagens e documentos históricos, 

                                                 
7 Para o Iphan, a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que possibilita aos 
sujeitos sociais – crianças, jovens e adultos –, fazerem uma leitura do universo em que estão 
inseridos, o que por outro lado, faz com que o conhecimento do patrimônio cultural se transforme em 
valorização do mesmo. 
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história e projetos de preservação da memória”. (LUPORINI, 2002, p. 326) Para a autora 

(2002), o uso dos documentos históricos deve reconstruir com os alunos o caminho que 

percorre o historiador: 

 

(...) ao elaborar uma situação-problema, elencar indagações, levantar 

hipóteses, analisar o conteúdo da fonte, construir argumentos para a 

compreensão da realidade estudada, produzir sínteses conferindo significação 

ao conhecimento construído. Assim, atitudes de observação, descrição, 

identificação, argumentação, avaliação passam a ser incorporados no cotidiano 

das aulas de História (...). (LUPORINI, 2002, p. 327) 

 
Este é o desafio: pensar e formular ações criativas capazes de transformar a relação 

entre os indivíduos e os arquivos. Hoje em dia, por exemplo, os recursos da Tecnologia da 

Informação podem fornecer soluções inovadoras para as atividades educativas em arquivos, 

sobretudo para o público jovem, através de jogos interativos para computadores ou 

acessíveis na Internet, envolvendo documentos e história, outras disciplinas e aspectos. 

Na cidade de São Paulo, a partir de estudo recente, instituições comprovam como o 

trabalho de educação patrimonial em arquivos pode resultar em iniciativas muito plausíveis e 

surpreendentes, merecedoras de maior destaque e difusão. É o caso de três instituições, 

das quais se tem conhecimento, que trabalham especialmente com educação patrimonial 

em arquivos  e com  documentos de arquivo . Duas instituições são arquivos8 públicos: 

Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) e o Arquivo Histórico Municipal 

Washington Luís (AHMWL). A terceira instituição é acadêmica e apresenta uma experiência 

concreta com documentos de arquivos escolares: Centro de Memória da Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (CMEUSP). 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo possui um Núcleo de Ação Educativa há 

aproximadamente 10 anos9. Para o Arquivo do Estado, as atividades de ação educativa 

visam aproximar a prática de ensino do seu acervo, ressaltando a importância e a 

valorização do patrimônio histórico documental para a formação de cidadãos. Para atingir 

esse objetivo, são desenvolvidos trabalhos em parceria com professores do ensino 

fundamental, médio e superior, para promover a aproximação entre os alunos e as fontes 

                                                 
8 Entende-se por arquivo: 1. Conjunto de documentos que independentemente da natureza ou do 
suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas. 2. Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo tratamento 
documental e pela utilização dos arquivos sob sua jurisdição. 3. Edifício em que são guardados os 
arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. 5. Em processo de dados, conjunto de dados 
relacionados, tratados como uma totalidade. (BELLOTTO, CAMARGO, 1996, p. 5) 
9 Segundo informações, as atividades desse Núcleo ficaram paralisadas por dois anos, de 2005 a 
2007. Portanto, essa instituição está reativando e reestruturando esse serviço desde início do ano de 
2008. 
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primárias, incentivar a pesquisa e orientar o trabalho dos professores com essas fontes em 

sala de aula.  

O Núcleo de Ação Educativa é responsável por organizar e promover atividades de 

caráter acadêmico – seminários, palestras para profissionais da área e interessados em 

geral, além de oferecer Oficinas Técnicas, as quais o Núcleo entende como um espaço 

destinado à troca de experiências institucionais e qualificação dos profissionais.  

No ano de 2008, algumas das atividades desenvolvidas pelo Arquivo Público foram: 

estágio com alunos do curso de História da Pontifícia Universidade Católica-PUC; oficinas 

técnicas – Paleografia, Fotografia e Suporte Papel; mesa-redonda, seminário e palestras 

relacionadas à Arquivística, tendo como temas a conservação de acervos fotográficos e 

bibliográficos; visitas monitoradas para conhecer o funcionamento do arquivo, e visitas 

técnicas monitoradas direcionadas para a área específica de interesse do grupo; “Aula no 

Arquivo” – atendimento voltado para alunos de ensino fundamental, médio e superior. As 

atividades envolvem, na sua maior parte, fontes do acervo do Arquivo Público, ou seja, os 

documentos de arquivo produzidos pelo Estado ao longo dos tempos, que constitui vasto 

acervo, riquíssimo para se trabalhar qualquer tipo de projeto temático, ou de qualquer 

caráter.  

O Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (AHMWL) é responsável pela guarda 

permanente, conservação, identificação, ordenação e divulgação do valioso conjunto 

documental produzido pela administração pública municipal desde meados do século XVI 

até a primeira metade do século XX.  

O AHMWL possui algumas ações educativas realizadas pelo Serviço Educativo, de 

forma não sistemática, desde 1989. Em 2003, foi implantado um programa de ação 

educativa no Arquivo Histórico que tinha como alvo os professores do ensino fundamental e 

médio das redes pública e privada. Após 2003, são realizadas visitas guiadas ao edifício e 

também visitas técnicas com enfoque nas seções e acervo do Arquivo Histórico.  

A partir de 2006, com a ampliação do número de pessoas na equipe do Serviço 

Educativo, as atividades são realizadas mais intensamente. As atividades pedagógicas do 

Arquivo Histórico consistem em: visitas guiadas ao acervo e às dependências do edifício 

tombado, sede do Arquivo; oficinas; palestras; publicações destinadas ao público escolar a 

partir do conteúdo dos fundos documentais. Além dessas atividades, são realizadas oficinas 

temáticas, sobre os bairros paulistanos, por exemplo, dirigida a educadores. Nessas 

oficinas, os funcionários das várias seções do Arquivo (Manuscritos, Logradouros e Acervo 

Bibliográfico) auxiliam na utilização de documentos do acervo, como atas transcritas, 

mapas, plantas etc. 
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Em relação às publicações10 destinadas ao público escolar, o AHMWL lança em 

2008 uma obra muito didática e inovadora que serve de apoio à visita de alunos – é, 

inclusive, distribuída para ser aproveitada em sala de aula. Essa publicação – Conhecendo 

o Arquivo Histórico Municipal: os primeiros séculos na cidade de São Paulo – é uma 

introdução ao trabalho de preservação de documentos, em que cartas, mapas, atas e outros 

marcam passagens da história da cidade, principalmente sobre o cotidiano de índios, 

jesuítas, bandeirantes e negros. A publicação trata sobre a história do edifício, apresenta 

fotos das etapas de higienização dos documentos, dicas dos cuidados que devem ser 

tomados com os documentos durante a pesquisa, transcrições de documentos antigos, um 

glossário de termos arquivísticos e uma lista dos monumentos existentes na cidade 

relacionados ao recorte histórico abordado no livro. 

Essa iniciativa que permite aos alunos um conhecimento maior do arquivo, das suas 

funções, e do patrimônio histórico cultural que ele guarda, é uma ferramenta importante para 

o exercício da cidadania. 

O Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da USP (CMEUSP) 

desenvolveu, nos últimos 15 anos, 23 projetos de pesquisa. Um desses projetos tem por 

objetivo preservar o patrimônio histórico das mais antigas escolas do estado de São Paulo.  

Este projeto, iniciado em 2007, prevê o mapeamento do patrimônio de 215 escolas 

paulistas. Para despertar o interesse de professores e alunos por essa temática, o projeto 

conta com uma forma lúdica de abordagem: um kit pedagógico que é composto de um jogo 

de tabuleiro denominado Arquivo Perdido; uma revista de história em quadrinhos, Em busca 

da memória escolar; e um manual, O acervo escolar: manual de organização e cuidados 

básicos, de autoria de Iomar Zaia. A doação e a apresentação do kit fazem parte da visita de 

campo às escolas, feita pelo grupo de pesquisadores. 

O jogo educativo é um instrumento complementar para as aulas sobre a temática da 

preservação da memória, sobretudo escolar. A intenção do jogo, e de todo o kit, é estimular 

a participação e o envolvimento principalmente dos alunos na busca por documentos que 

podem estar espalhados e perdidos pela escola. O jogo proporciona aos alunos o contato 

com termos técnicos da área de arquivos e de tipos documentais – há questões sobre 

Ciência da Informação e Literatura que estão relacionadas também aos arquivos – e através 

dos personagens do jogo procura-se trabalhar as funções existentes em uma escola11.  

Esse trabalho, aplicado em escolas públicas, é voltado para a sensibilização de 

professores e alunos sobre a importância da preservação do patrimônio documental, sobre 

                                                 
10 É possível encontrar também, no Informativo Arquivo Histórico Municipal – on line, na website da 
instituição –, textos referentes à educação patrimonial em arquivos, atividades e trabalhos realizados 
pelo Serviço Educativo. 
11 Os personagens são seis: a professora, o faxineiro, o ratinho, a inspetora, a secretária e o diretor. 
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conservação preventiva, arranjo documental, história da educação e das instituições 

escolares.  

As iniciativas paulistanas de aplicabilidade de ações educativas em arquivos 

mostram como essa prática é possível e pode ser difundida nos arquivos brasileiros. E os 

resultados serão os mais diferentes e produtivos para os arquivos, para a sociedade e para 

a questão da preservação patrimonial. 

Para Bellotto (2006, p. 232) “O que falta é uma sistemática que promova a integração 

da função didática com a função arquivística. É preciso que a atividade educativa 

arquivística passe a constituir um elemento costumeiro, constante da programação escolar 

nas áreas de história e estudos sociais”.  

A partir dessa breve análise e das considerações esboçadas, é possível vislumbrar, 

ou desejar, um futuro tanto quanto positivo e promissor na área de educação patrimonial em 

arquivos. É certo que é uma área em desenvolvimento e apresenta, portanto, muitas 

lacunas a serem preenchidas, espaço para novas propostas, sugestões para incrementar e 

aperfeiçoar os programas existentes. 

As contribuições vindas do desempenho de trabalhos na área de educação 

patrimonial podem ser inúmeras, influenciando os indivíduos, a sociedade e os arquivos. 

São muitas as questões e discussões que esse tema suscita e que estão longe de ser 

esgotadas. 
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DIFUSÃO EDUCATIVA EM ARQUIVOS 

 

Luiz Gustavo Lima Freire1 

 

 

Resumo:  Neste artigo, pretendemos demonstrar a importância da utilização de ações 
educativas nos arquivos permanentes, e do uso dos documentos manuscritos por parte dos 
alunos do ensino fundamental, médio e universitário, seja nos próprios arquivos, seja em 
outras instituições de ensino. Além disso, oferecemos indicações de como fazê-lo. 
 
Palavras-chave:  Arquivo – Educação – Escola. 
 

 

Em muitos arquivos permanentes existe um número incalculável de documentos de 

todos os tipos e de todas as épocas, que se constituem em riquíssimas fontes para a 

pesquisa e para os estudos educativos e histórico-educativos. Apesar disso, pode-se dizer 

que a utilização dos patrimônios documentais dos arquivos pode e deve ser mais explorada 

no ambiente escolar, da mesma forma que podem ser desenvolvidas atividades educativas 

utilizando os seus acervos de forma lúdica. As ações educativas (exposições, espetáculos 

teatrais, concurso de produção bibliográfica etc.) desenvolvidas nos arquivos podem ser 

utilizadas para promover o acesso aos seus patrimônios documentais (conhecimentos), o 

que, sem dúvida, favoreceria um crescimento acadêmico, social e pessoal por parte dos 

alunos, sejam do nível fundamental, médio ou universitário.  

Utilizando muitos dos conceitos propostos pelo Ministério da Educação através do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), ainda que esse não contemple 

especificamente os arquivos, definimos as ações educativas que podem ser realizadas 

nessas instituições, como atividades extracurriculares que contribuem para o trabalho 

escolar e que são realizadas de acordo com o projeto político-pedagógico da escola e dos 

próprios arquivos. Elas deverão estar voltadas para o desenvolvimento das potencialidades 

do aluno e contribuir com os processos de desenvolvimento pessoal e à promoção social. A 

implementação dessas ações deverá ter como objetivo garantir o sucesso educacional, ou 

seja, melhorar a qualidade da educação por meio da transformação do arquivo em um 

espaço atraente. As atividades (visitação aos arquivos) poderão ocorrer em horários 

diferenciados das aulas regulares, pelo menos duas vezes por ano. Ao escolher as ações a 

serem implementadas, deve-se considerar as especificidades locais e a capacidade técnica 

                                                 
1 Psicólogo e professor, especialista em Psicologia das Organizações e do Trabalho (UNICAP), 
mestre em Ciências da Educação e doutorando em Psicologia da Educação (Universidade de Lisboa, 
FPCE). É investigador do Projeto de Documentação Histórica “Resgate: Barão do Rio Branco” no 
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. 
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dos profissionais disponíveis para a execução das atividades, assim como a importância de 

uma articulação da escola e do arquivo com outras instituições da sociedade. 

As atividades culturais e educativas desenvolvidas nos arquivos são as que melhor 

cumprem a função de transformá-lo num bem social, popular e da comunidade. Seus 

acervos guardam a história das localidades onde estão inseridos, por isso podem ser 

utilizados efetivamente como fontes de conhecimento, não apenas para os pesquisadores e 

historiadores, mas de forma mais democrática – para os cidadãos comuns, e em especial 

para os alunos. Em última instância, todo arquivo é uma fonte educativa, mas para que esta 

mesma fonte seja aproveitada pelos alunos dos vários níveis de ensino é preciso que estas 

casas possuam programas específicos para atender a um público – também específico – 

com necessidades diferentes daquelas inerentes aos pesquisadores e historiadores 

(BELLOTTO, 2005). 

A utilização dos patrimônios documentais, seja na escola, seja nos arquivos 

permanentes, pode e deve promover um processo ativo de construção do conhecimento. 

Admitindo que os seus acervos (patrimônios) são fontes primárias de conhecimento, a sua 

apropriação se revela como uma ferramenta identitária e modificadora da realidade. 

Como diz Mogarro (2006), a afirmação da história reclama um pensamento cultural 

crítico, implicando o estabelecimento de uma agenda de diálogo entre as preocupações do 

presente e as realidades do passado, num esforço de compreensão em que se interrogam 

essas últimas para alcançar a inteligibilidade dos tempos presentes.  

A ideia de transformar os arquivos em espaços educativos não é nova, pois desde a 

década de 80 do século XX, quando ocorreram importantes transformações nas práticas e 

nos instrumentos didáticos-pedagógicos, o uso de fontes diferenciadas, entre elas o 

documento manuscrito, tem se tornado uma possibilidade na abordagem de assuntos 

ligados à Educação e à História da Educação. Por sua vez, os arquivos começaram a ser 

transformados em espaços de educação depois que os museus e bibliotecas já 

desenvolviam atividades educativas, ou seja, pode-se dizer que herdaram uma cultura que 

já era relativamente bem desenvolvida nessas outras instituições. 

Muitos dos arquivos no Brasil já procuraram desenvolver ações educativas, mas o 

que os impede de fazê-lo de forma produtiva é o modo circunstancial como as atividades 

são realizadas. Por isso é necessária uma política voltada para a institucionalização da sua 

função educativa. De forma efetiva, a França realiza atividades educacionais nos arquivos 

públicos permanentemente. Nos arquivos franceses, um professor de história do ensino 

oficial, em colaboração com os arquivistas, desenvolve, de forma planejada, visitas (mostra-

se o circuito do documento, seu processamento técnico), aulas no arquivo (escolhe-se um 

tema, seleciona-se os documentos), atendimento aos alunos individualmente ou em grupo 

(faz-se trabalhos práticos de pesquisa), concurso “Jovem Historiador” (trabalha-se um tema 
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usando os documentos do arquivo), divulgação de reprodução de documentos e publicações 

(apresenta-se nas escolas as valises pédagogiques – material didático organizado no 

arquivo –, monta-se painéis móveis, exposições temáticas itinerantes e publica-se 

documentos), exposições de originais no recinto do arquivo (comunica-se previamente aos 

alunos um tema e posteriormente expõe-se documentos relativos a ele) e atividades 

diversas (tais como, campanha para coleta de documentos e de lembranças orais ou 

escritas dos familiares e das instituições ligadas às famílias) (BELLOTTO, 2005). 

Na verdade, os arquivos estariam mais preparados para receber os alunos se já 

pudessem contar com catálogos específicos para esse público, ou seja, o professor e o 

arquivista poderiam preparar um guia pedagógico para o ensino dos temas que seriam 

levantados nas atividades educativas. O que não quereria dizer que novos elementos 

(documentos) não pudessem ser integrados, dadas as necessidades inesperadas. Os 

alunos que no primeiro momento puderem contar com uma política de assistência educativa, 

poderão tomar gosto pelas pesquisas nos arquivos e, no futuro, tornarem-se cidadãos 

participantes e empenhados na recolha, criação e manutenção de informações 

(documentos) que poderão ser utilizadas para uma contagem sucessiva e melhorada da 

história da civilização (idem). 

Mas quais são as potencialidades da utilização do patrimônio documental dos 

arquivos no ensino-aprendizagem da História da Educação? Mais do que ensinar, os 

documentos manuscritos podem prender a atenção dos alunos, favorecer a capacidade 

reflexiva e a capacidade de transferir os conhecimentos. No entanto, usá-los na sala de 

aula, ou nos arquivos, tem lá suas dificuldades. Lidar com documentos manuscritos antigos 

não é o mesmo que lidar com documentos recentes; é preciso estimular a construção de 

sentidos. As práticas podem esbarrar nos limites ligados à natureza dos próprios 

documentos, tendo em conta que a sua grafia e linguagem, no geral, revestem-se de difícil 

compreensão (são de difícil leitura) – pelo que poderá ser necessário transcrevê-los antes 

das sessões, para que sejam utilizados pelos alunos. Mas que esses limites não sejam 

utilizados como desculpas para não utilizá-los. Com efeito, o aluno que exercitar a 

capacidade de ler um documento antigo e relacionar o seu conteúdo com outros textos, 

contextualizando-o historicamente, estará, sem dúvida, ampliando (cognitivamente) a 

capacidade de pensar e construir saberes. 

Deve-se presidir o contato do aluno com o documento por meio de um método 

pedagógico. Primeiramente, pode-se realizar a escolha dos conjuntos documentais de forma 

indutiva, apresentá-los e comentá-los para, posteriormente, de forma dedutiva, estabelecer-

se coincidências, ou não, com os relatos encontrados nos livros didáticos. Bellotto (2005) 

refere que, no geral, deve-se alternar a apresentação de documentos-chave – que facilitam 

a compreensão de uma grande noção histórica – e documentos-testemunho – que registram 
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um acontecimento ou expressão particular com documentos humanos e revelam a natureza 

e a vida cotidiana do homem. 

 Pode-se, por outro lado, ensinar os conteúdos e, posteriormente, apresentar os 

documentos para que os alunos compreendam como aquilo que aprenderam se manifesta 

no documento manuscrito, ou seja, depois de ensinar um tema, o professor pode apresentar 

um ou mais documentos relacionados a ele e pedir aos alunos para estabelecerem 

articulações. A aula com a utilização de documentos manuscritos antigos é, ao mesmo 

tempo, prazerosa e explicativa. Nela, o ensino de um tema histórico se mistura com a 

apresentação pautada por um viés lúdico. A condução das atividades deverá ser feita com a 

utilização de documentos relacionados aos temas históricos e/ou atuais para que, por meio 

deles e das explicações sobre os seus significados históricos, os alunos possam 

compreender a maneira como esses documentos relatam os conflitos (especificidades) da 

sociedade em que foram produzidos e as diversas interpretações que os acontecimentos 

receberam ao longo do tempo. 

É claro que a leitura do documento original deve ser privilegiada, mas em caso de 

grande dificuldade (dada a especificidade do documento) pode-se recorrer à sua 

transcrição, que pode ser realizada por um arquivista. Aos estudantes deve ser propiciada a 

manipulação do documento para que possam fazer alguma leitura e, posteriormente, deve-

se solicitar uma espécie de relatório que poderá ser entregue na escola. As visitas aos 

arquivos devem ser organizadas pelos professores e arquivistas de forma colaborativa. 

Aliás, é importante que estes organizem um plano de ação educativa antecipadamente, de 

forma a garantir o sucesso do empreendimento. Enquanto os primeiros estão mais 

capacitados do ponto de vista pedagógico, e por isso podem promover a articulação da 

matéria exposta com o que foi visto no arquivo, os segundos são as pessoas que mais 

conhecem os recursos destas instituições. Apenas o professor, ou principalmente ele, pode 

ajudar o aluno a ter condições de elaborar e compreender a informação, transformando-a 

em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade em que 

vive.  

 

[...] O arquivista tem condições de manipular a disponibilidade e o acesso à 

informação. Contudo, não pode determinar o seu uso e, principalmente, a 

assimilação que produz o conhecimento. No mundo da produção e distribuição 

da informação, a oferta pode criar demanda, mas não pode transformar esta 

demanda em ação dinâmica e diferenciadora, que através da assimilação gera 

conhecimento e promove o desenvolvimento, destino final da informação como 

fenômeno cognoscível. (BARRETO, 2002) 
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A utilização do documento será tão mais valiosa quanto mais se estabelecer o seu 

pano de fundo cronológico, geográfico, social, político e econômico. Depois de lerem os 

documentos, os alunos podem fazer um resumo, sendo que poderá ser necessária a 

modernização da linguagem, já que não se trata de estudantes especializados. Como os 

documentos fornecem informações em estado bruto, a cada trecho lido, o professor poderá 

e deverá incitar as interpretações que foram dadas pela literatura ao que estiver sendo 

referido (no documento) naquele momento, o que pode implicar que os alunos tenham 

estudado a bibliografia sobre o tema em questão anteriormente (BELLOTTO, 2005). 

As ações educativas podem ser desenvolvidas com a ajuda dos alunos, que, com a 

orientação do professor, também poderão fazer a pesquisa sobre o tema em questão antes, 

durante e/ou depois da seleção dos documentos manuscritos. Em outras palavras, o 

professor pode estimular os alunos a escolherem um tema a ser trabalhado e um ou mais 

documentos que se relacionem àquele tema. Ao elaborarem um projeto e apresentarem o 

resultado final à comunidade, os alunos terão se tornado “professores” e investigadores ao 

mesmo tempo, porque terão sido capazes de realizar uma “verdadeira” investigação 

científica. 

 

Uma experiência prática de como utilizar esse instr umento didático 

 

O trabalho parte da escolha de um tema histórico com base em sua relevância 

social. Neste caso, escolhemos um trecho de um alvará do rei D. Pedro II, posterior a 1688, 

que, entre outras coisas, ordena sobre a aprendizagem da língua portuguesa: 

 

 (...) Ordeno que os missionarios, ou pessoas a que estiver encarregado o 

cuidado dos indios tenhão escola em que se ensine a todos a lingua 

Portugueza abolindosse o perniciozo abuzo de aplicarem estes só ao 

conhecimento da lingua geral do Brazil e de os afastarem do que devem ter da 

lingua propria da nascão dominante e do seu principe e senhor natural: E as 

mesmas pessoas encarrego o cuidado de inclinarem os mesmos indios à 

lavoura, e as artes para que tiverem mais inclinação e prestimo (...). 

(Maranhão, caixa 7, doc. 795) 

 

O objetivo é analisar a trajetória da língua portuguesa no Brasil ao longo dos tempos. 

Por que utilizar esse documento? Qual é a relevância do tema? Sendo a língua o elemento 

mais intenso da integração de um povo, um instrumento identitário, de comunicação e de 

educação, formador das relações sociais e consolidador de todos os conhecimentos 

culturais, cabe à educação compreender o processo histórico de sua formação, de modo a 

assegurar a sobrevivência das gerações futuras. 
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Todo projeto de pesquisa exige delimitação de um tema com a definição de um 

problema histórico. Nesse caso, o problema é: na segunda metade do século XVII, o rei D. 

Pedro II ordena sobre a aprendizagem da língua portuguesa, abolindo as línguas gerais do 

Brasil. Quais foram as consequências da instituição da língua portuguesa no Brasil? Por que 

era importante alfabetizar os Índios? como isso foi feito? quem alfabetizava? Qual a 

conjuntura política da época? Quantas línguas indígenas existiam quando os portugueses 

chegaram ao Brasil? quantas existem atualmente? Existe alguma relação entre a 

alfabetização dos índios e a educação e cultura brasileiras na contemporaneidade? Como 

se caracterizava a população indígena brasileira quando os portugueses chegaram, e como 

se caracteriza hoje? Quais eram as características dos portugueses que chegaram ao 

Brasil? Qual é a relação da institucionalização da língua portuguesa e a “Escola”? Qual é a 

relação da institucionalização da língua portuguesa e a “Igreja”? 

O recorte cronológico foi definido pelo período histórico (data) do documento. A 

utilização do documento manuscrito tem sempre um produto final estabelecido, que deverá 

levar os alunos a compreenderem o tema. O professor deve pensar sempre no nível de 

ensino para o qual a ação educativa se dirige. O nível escolar (acadêmico) do aluno faz com 

que o conteúdo e a abordagem sejam estrategicamente planejados para se adequar às suas 

condições de assimilação. Quando a aula é dirigida a alunos do ensino médio, o aspecto 

lúdico e o tom informativo, muito mais do que o explicativo, podem ganhar relevo; já para o 

público com formação superior, os processos podem ter um aspecto fundamentalmente 

explicativo.  

É necessário pesquisar os documentos e elaborar um roteiro. Na verdade, a 

delimitação do tema, a construção do problema e a definição do marco temporal já podem 

exigir estudo e contato com as fontes manuscritas. Nesse caso, é importante (a) pesquisar e 

ler sobre a língua portuguesa, utilizando revistas, jornais, livros etc, antigos e 

contemporâneos; (b) identificar e ler os documentos relativos a esse tema; (c) delimitar o 

problema; (d) voltar às fontes para estabelecer comparações e inferências; (e) passar a 

elaboração dos textos que poderão ser apresentados posteriormente (como conferências, 

pôster, teatro etc).  

Os textos produzidos devem explicar os sentidos (mapeamentos) sociais da época 

da criação (produção) de cada documento e as suas apropriações em períodos posteriores. 

O que significava ensinar a língua portuguesa nos domínios portugueses, em especial no 

Brasil? Como se caracterizavam os sistemas de ensino? Como esses conhecimentos 

podem contribuir para a construção/reconstrução da história da língua e até da educação 

brasileira? 

Se se pretende abrir os arquivos e/ou democratizar os seus acervos, dando vida aos 

seus corpus documentais – que comumente são vistos como matéria morta –, e iniciar os 
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alunos numa cultura de investigação científica, que de geração em geração alimentaria cada 

vez mais o desejo de estudar os documentos, deve-se realizar ações educativas que os 

tomem (os documentos) como um importante e forte instrumento pedagógico. 

Não há dúvida de que o documento manuscrito pode e deve ser transformado num 

recurso educativo não só para a aprendizagem da História da Educação, mas também para 

os procedimentos de pesquisa histórica nas mais diversas áreas, uma vez que os arquivos 

históricos podem oferecer recursos documentais de base ao ensino de diversas áreas 

científicas, demonstrando suas atividades e concepções nos tempos passados. É 

indiscutível também que podem ser utilizados como espaços educativos, porém a educação 

não pode, como tem feito, abrir mão das possibilidades educativas dos arquivos. 

A difusão educativa nos arquivos permanentes compreende-se pelo reconhecimento 

da importância que os seus acervos têm, pelo poder da visibilidade que eles conferem aos 

acontecimentos do passado e aos fenômenos sociais. Com eles, o cidadão comum e as 

populações em geral evocam as recordações da sua infância e juventude, as histórias da 

sua vida, as recordações, o seu passado que é trazido até ao presente (MOGARRO, 2006). 

Como diz Bertoletti (2008), podemos encontrar nos arquivos a  

 

 (...) vivência do homem em sociedade, as suas lutas pela liberdade, os seus 

sonhos de paz (...) o testemunho de sua existência (...) os referenciais das 

vivências que nos ajudarão a melhor viver o presente, a participar com maior 

intensidade para a compreensão entre os homens (...) a resposta a todas as 

nossas inquietações, respostas às nossas dúvidas, pistas para novos 

caminhos.  

 

Relativamente aos arquivos históricos, tal autora ressalta a sua importância 

afirmando que estes possuem  

 

(...) nas caixas, nos maços, nos códices um pouco de tudo: modos de 

governar, de educar, de viver, enfim... aqui e alhures... informações que 

ultrapassam e muito o interesse do historiador, que são de interesse do 

político, do cidadão em sua essência.  

 

 Bellotto (2005) sugere seis princípios para a concretização de uma política que 

incentive a utilização dos arquivos como espaços educativos: que parta dos arquivistas uma 

aproximação com as escolas, e em especial os dos arquivos municipais; que se estabeleça 

um cronograma de trabalho e planejamento de atividades, pois é preciso considerar os 

conteúdos programáticos e escolher os documentos mais apropriados a ele; que os grupos 

de alunos girem em torno dos 20, entre 13 e 19 anos, e que sejam anteriormente 
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esclarecidos sobre o porquê dos documentos do arquivo; que exista um amplo 

entrosamento entre o professor e o arquivista; que o professor exija sempre um relatório dos 

alunos para medir o aproveitamento das atividades e que principalmente se tomem os 

exemplos feitos em outros países, o da França em especial. 

Não nos esqueçamos que uma sociedade que confere um papel de depósito de 

coisas velhas aos arquivos é uma sociedade que não sabe ler e preservar sua memória, ou 

seja, conserva-se na ignorância, ou podíamos dizer de outra forma: um arquivo que não 

sabe alimentar nos mais pequenos o gosto pela memória, não estará cumprindo uma das 

suas funções, nesse caso especial, aquela que salva-guardaria o seu próprio futuro. 

Utilizar o documento histórico como instrumento didático é recriar a experiência 

ligada à narrativa escrita, é uma contextualização dos documentos por meio de informações 

históricas sobre a sua produção. As diferentes assimilações (usos) dos documentos, 

auxiliam a compreenção dos sentidos do passado recriados no presente. Enquanto a aula 

explica, o documento revitaliza a explicação por intermédio do encanto que promove. 

Constrói-se, desse modo, uma relação com o passado para além daquela que o condena a 

algo imutável e distante. 

 

 

Fontes Consultadas 

 

FREIRE, L. G. L. A utilização de documentos manuscritos como instrumentos educativos. 
Jornal a Página da Educação. Porto, junho 2008,  ano 17, nº 179, p. 44. 
 
FNDE – Fundo nacional de desenvolvimento da educação. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=projetos_educacionais.html>. Acesso em: 
06 nov. 2008.   
 

 

Referências bibliográficas 

 

BARRETO, A. A. A questão da informação. Disponível em: <http://www.alternex. 
com.br/~aldoibct/quest/quest.htm>. Acesso em: 25 jul. 2007. 
 
BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2005. 
 
BERTOLETTI, E. C. Arquivo – escaninho das memórias. Disponível em: 
http://www2.iict.pt/?idc=102&idi=11716 Acesso em: 12 nov. 2008.  
 
MOGARRO, M. J. Arquivos e educação: a construção da memória educativa. Revista Sísifo, 
Lisboa, n. 1, set/dez 2006. 
 



Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público d o Estado de São Paulo, n.34, 2009  

  
 


	capa 34
	3401
	3402
	3403
	3404
	3405
	3406

